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 قيقحتلا ةمدقم

 انبيبحو انديس ىلع ميلستلا متأو ةالصلا لضفأو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهيعباتو «نيمايملا

 :دعبو

 ىفخي ال نيملسملا مالعأ نم ٌملع ىلاعت هللا همحر ينارعشلا مامإلاف

 كئلوأ نم دحاوو .هرثأ فعي مل رشاعلا نرقلا نايعأ نم دّدجم ينابرو «هركذ

 . ضيبلا هفئاحص يف ةيبهذ ًارطسأ خيراتلا مهل دّلخ نيذلا نيقفوملا

 ىلاعت هللا ّبتك دق ةسورحملا رّصم يف اهئاول لمح يتلا حالصإلا ةريسمو

 فرعي ال مويلا يمالسإ دلب ّيأف «ةبطاق نيملسملا دالب ٌّمعتل ٌقيفوتلا اهل
 !؟ميظعلا ٌمامإلا كاذ اهفلخ يتلا ةيقالخألاو ةيوبرتلا بتكلا

 ةيكزتلا ءاملع اهب ىنتعاو «هٌريظن ّلق ًافاوطت ىنارعشلا تافلؤم تفاط دقل

 ضارمأل فيصوتو قيقدت نم تافلؤملا كلت هتوح امل ؛ةقئاف ةيانع ةيبرتلاو

 ةّيبط ةراهمو «ةياغلا يه ةيجالع ةربخ ىلع ّلاد ءبيجع دينفتبو هللعو بلقلا
 منت ءاودألاو ةيودألاب ةبقاث ةفرعمو «ةذف ةردان هروذج نم ءادلا لاصئتسا ىف 0



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 نأ لبق هيف ام أرقت ًاصوصن ّدجيل «ههابتنا اهراعأو مامإلا بتك يف ٌرظنلا بّلق

 !!اهيف ام أرقي

 ثيدحلل ىربكلا مهتيانع اوهَّجو نيذلا رايخألا نيينابرلا نم هريغك وهو

 مهلصأو «حالص لكل لبسلا برقأ نوكلسي مهو ؛هحالص نعو بلقلا نع
 دسجلا حلص . .تحلص اذإ :ةغضم دسجلا يف نإو الأ» :كلذ يف ليصألا

 .«بلقلا يهو الأ «هلك دسجلا دسف ..تدسف اذإو ءهلك

 كلسملا اذه ىلع نوحلصملا ءالؤه مالي لهو ؟باتع كاذ دعب لهف

 ؟هوجهتنا يذلا يوبرتلا

 يقالخألا فلخملا نم ةدحاو مويلا انيديأ نيب يه يتلا ةلاسرلا هذهو

 ررغ نم توح دق اهمجح فطل ىلع يهو «ينارعشلا انمامإ انل هئّرو يذلا
 بادآ نم هتعمج امف «نيعلا ٌرسيو بلقلا جلثي ام حئاصنلا سيفنو دئاوفلا

 .اهريغ نم هب رفظي ال ىلاعت هللا يف ةوخألا

 لمكلا بادآ نع ءيش درس نم ةلاسرلا هذه فلؤملا هب ىّلح امل ةفاضإ

 زع ىلوملل مهتبحمب نوبرقتملا برقتي نيذلا نيلماعلا ءاملعلا ءةوفصلا ةوفصو
 ىلع راس نمو «هدنع نم برحب العو لج هنذآ دقف . .مهاداع نمو «لجو

 كرد نع هتمه ترصق نمو «لصفلا لبق لصولا ةءانه لان دقف . .مهاطخ

 نم عم ءرملاو العلا تاجردلا لان دقف ..مهتبحمب بلقلا معفأو مهبتارم

 مهب ىقشي ال موقلا مهو هبونذ ترفغ . .مهنم سيل وهو مهسلاج نمو ءبحأ

 ىلإ اهجارخإ دعب نينس رشع ةبارق جاردألا ةسيبح تناك دق ةلاسرلا هذهو

 حتفلا دهعم يف يجرخت دنع هتمدق يذلا لمعلا تناك ذإ ؛ ىرخأ ةرم رونلا
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 اهجرخمو اهمداخل ىلوألا ةوطخلا تناكو ءماشلا قشمدب رماعلا يمالسإلا

 .قيقحتلا ملاع يف

 دقف ..اهيف اورظن نأ دعب اهتعابطب مهنم نذإو «مارك ةداس نم بلطلو

 يذلا لوألا لمعلا حور ريغي ال فيفط ليدعت عم «يه امك اهجارخإل تممهت

 انضحت يهو «مهتركف سنؤتو يلوح بحصلا عتمت اهموي تناك ذإ هيلع تناك

 نع ةحزان ءاهلهأ يف ةبيرغ تراص يتلا لئاضفلا كلتب يلحتلا ىلع ًاعيمج
 :نيحلاسقلا ناد ام لد قمل هرملا ىرلف نون نكس ةفاحنم .ةاطراف

 يقالخأو يعامتجا عباط تاذ ينارعشلا اهفلأ يتلا راونألا ةلاسرو

 دنع اهطباوضو «ماع لكشب ةبحصلا طباوض ساسألا اهعوضومف «يوبرتو
 مهفلس نع هوثرو يذلا موقلا بدأ نع ثيدحلاو ءصاخ لكشب ةيفوصلا

 . مهنع هللا يضر حلاصلا

 قالخأ نيب عساش نوبو «ةراضحلا ناونع قالخألاو «قالخأ اهنإ

 ممألا امنإو «مويلا نيملسملا قالخأ نيبو حلاصلا انفلس نم لوألا ليعرلا

 .ةمايقلا موي اهل قالخ ال اهقالخأ تعيض ةمأف «قالخألا

 مهتباصأ نيذلا هرصع لهأل اهبتك ةلاسرلا هذه ينارعشلا بتك امدنعو

 كردي هبتك يف ينارعشلا دنع حلطصملا اذهل عبتتملا ىري امك ةلاطبلاو «ةلاطبلا

 .فيلأتلا ةمدقم يف كلذ ىرتسو «ملعلاب لمعلا كرت دصق هنأ

 لمع الب ملعلاف «لمعلاو ملعلا نيب قيثولا طابترالا فلؤملا كردأ دقل

 :زجارلا لوقي امك وهو «ءلسع الب لحن

 ْنْنَّولاٍاَبُمِلْبَق ْئِهٌبذعم ْنَلَمْعَيْملِوملعب ٌملاعو

 ةرورضف :؛ءالجو حوضوب اذه كردي ..ةلاسرلا فيلأت خيرات أرق نم

 «ةدحاو لاحلاف ؛مويلا هلثم وهو ءاَحلم ناك اهلاثمأو ةلاسرلا هذه فيلأت

 .ضعبب انضعب محري نأ هللا لأسنو ءرثك ءايعدألاو



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 فيلأتلا نم هريغل هتهباشمو «فّلؤملا ةعيبطو فيلأتلا ببس نع ثيدحلاو
 .للملاو ةلاطإلا ةيشخ هباهأ ءنوجش وذ عوضوملا سفن يف

 امك «تاقبط ثالث ىلع بدألا يف سانلاو «يلمع بدأ ةلاسرلا هذه نإ

 ةغالبلاو ةحاصفلا مهبادآ رثكأف :ايندلا لهأ امأ «جارسلا رصنلا وبأ لوقي

 سوفنلا ةضاير يف مهبادآ رثكأف :نيدلا لهأ امأو ءموظنملاو مولعلا ظفحو

 ةيصوصخلا لهأ امأو «تاوهشلا كرتو دودحلا ظفحو «حراوجلا بيدأتو

 ظفحو ءدوهعلاب ءافولاو ءرارسألا ةاعارمو بولقلا ةراهط يف مهبادآ رثكأف

 بلطلا فقاوم يف بدألا نسحو ءرطاوخلا ىلإ تافتلالا ةلقو .ءتقولا

 .برقلا تاماقمو ءروضحلا تاقوأو

 يف ةناكم فلؤملا نانب اهترطس يتلا ةلاسرلا هذهل نوكتس ؛هّلك اذهلو
 ىلإ سانلا قاتشا ءقالخألاو بادآلا نم ةرطَع ةقاب اهنأل ؛سانلا بولق

 هللا همحر هتداعك ءةيبحم ةسلس ةرابعب فلؤملا اهغاص دق ءاهريبعو اهاذش

 هاندا ل رمام اذهوب هاوس اجار

 :مالسإلا يف يلمعلا جهنملا ناكرأ دحأ ةبحصلا

 يهو ءاهيف بيغرتلاو ةبحصلا نع ثيدحلا وه ساسألا ةلاسرلا عوضومو
 أوثوُكو هللا اوُمَتأ انما يذلا اماتَيظ :ىلاعت لاق ءرظنلاو ملعلا لهأ دنع ةبجاو
 ١١9[. :ةبوتلا] «َنيقِيدَصأأ ّمَم

 نع يلختلاو سوفنلا ةيكزت ىلإ لصوملا يلمعلا قيرطلا يه :ةبحصلاو

 «نمؤملا بلق ىّرقتي اهبو «نيحلاصلا تالامكب يلحتلاو ءاهتافآو اهتانوعر
 .نوفلؤُيو نوفلأي نيذلا هللا ىلإ سانلا بحأو «ىلاعت هللا جهنمب هتقث دادزتو

 هلك يبنلل مهتبحصل الإ  مهنع هللا يضر مسالا اذهب ةباحصلا يمس امو

 ناميإلا لهأ كفنا ام ء,كيلاود اذكهو «ةباحصلا باحصأ مه نوعباتلاو

 ًاميدق مهنأش اهيلع رمتسا كلذلو ءمهلوصأ نم ميظع لصأ يهف ءاهنع

 .«بهاوملا ثيغ» يف دابع نبا لوقي امك :اثيدحو
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 هدصاق رمأ «سفن ةئم لتق يذلا بئاتلا ثيدح يف روكذملا ملاعلا ىرنو

 دصقلا نأ مولعمو ءاذك ضرأ ىلإ بهذيو ءاهيف ناك يتلا ضرألا رجهي نأ

 ءءوسلا باحصأ نم اهيف نم رجه وه لب «ةقيقح ضرألا رجه وه سيل
 .حالصلاو لضفلا لهأ اهيف يتلا ةبيطلا ةئيبلا ىلإ هجوتلاو

 امم هب سأب ال اّمك ةلاسرلا هذه نم لوألا لصفلا يف فلؤملا ركذيسو

 رثأو عوفرم ثيدح نم هللا يف نيباحتملا لضفو ةبحصلا نأش يف درو
 .ليلدلا ىلع عالطالاب ىوقي بلقلا نأل :هلوقب كلذ للعو ءعومسم

 ةلاسرلاف «ةبحصلا بدأ نعو «ةبحصلا نع ثيدحلا يف ةلاطإلل ةجاح الو

 «راونألا ةلاسر ضاير نم ٍراهزأ فوطق نم اهل فيضأ امب كلذ نع انينغتس
 : لئاقلا لوق «راونألا ةلاسر» يف قدصي نأو «ميمعلا ريخلا ىلوملا ًالئاس

 راوتألا ةسكطظنلا لنيوؤف نأ لب - .”ةضف ةراجحلا تلف ايميكلا انه





 لمعلا جهنم

 قيقحتلا يف ةدمتعملا خسنلا ه5

 :ةلاسرلا هذهل ةيطخ خسن ثالث دامتعا مت

 ةسردم ىلع هداز يدنفأ هط دمحأ ديسلا اهفقوأ ىتلا بتكلا نم :ىلوألا

 تحت («ةبحصلا بادآ» مساب دسألا ةبتكم ف مويلا ىهو «بلحب ةيدمحألا

 يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ىلإ عجري طوطخم وهو «(فوصت - )١51١5 مقر

 ىلع بتك دقو ءرمحأو دوسأ «نينولب بوتكم «خسنلا حضاو (ها117)

 يوارعشلا باهولا دبع يديس فيلأت «ةيحصلا بادآ :اهنم ىلوألا ةقرولا

 .نيمآ هيلع هللا ةمحر

 رثعن ال اننإف . .الإو ءاهعوضوم بسح كلذب اهامس نم اهامس ةلاسرلاو

 . مسالا اذهب ينارعشلل فلؤم ىلع

 :ىلي ام رصمب «ةيويدخلا ةناخبتكلا» ةسرهف ىف دجن اننأ ريغ

 باهولا دبع يديس هللاب فراعلا بطقلا يديس فيلأت :راونألا

 :ةمتاخو لوصف ةثالث ىلع هبتر «ينارعشلا

 .ةبحصلا لضف نم ءيش ركذ يف ١

 .ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف -؟

 . مهنع هللا يضر موقلا بادآ يف *

 «ةيويدخلا ةناخبتكلا سرهف» .ها .اهيلع قفتملا ركذلا بادآ ىف ةمتاخلاو

(5/ 08 ). 

 قحتست :لوقيو اهنم ةريخألا روطسلا يف كلذب اهيمسي ينارعشلا ىرنسو

 :ة.ةناونالا ةلاسرب ىنثانأ



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 ةبوتكم يهو ءرصمب ةرماعلا تاطوطخملا راد نم :ةيناثلا ةطوطخملاو

 «راونألا ةلاسر هذه :اهيلع بتك ,ءكلذك يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف

 ًايرج ٌكّربت اهيلعو «ينارعشلا باهولا دبع يديس هللاب فراعلا مامإلا فيلأت

 يننأ الإ ء.حوضولا يف اهتخأ نود يهو «ملاعملا حضاو ريغ «مهتداع ىلع
 .ليلق وهو ءاهنم يفخو طقس ام ةيدمحألا ةطوطخم ىلع تكردتسا

 )47٠07(2 مقربو «ةيرهزألا ةبتكملا تاطوطخم نم :ةئلاثلا ةطوطخملاو

 نم ًاريثك اهنم تدفأ دقو ءاهيتقباسك يهو ءاهتباتك نمز رهظي مل
 .(ج) ب اهل تزمرو «تاكاردتسالا

 مسق جارخإب مانغ تعلط ذاتسألاو «ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا ماق دقو

 «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم تارادصإ نمض اهتعابطو ةلاسرلا هذه نم ريبك

 ثوحبلا ةلسلس نم 54 ددعلا «ةيريمألا عياطملا نوؤشل ةماعلا ةئيهلا عبطو

 .«راونألا نم راتخملا» :هايمسو (م1917) ماع «ةيمالسإلا

 اهتضراعو ًالصأ اهتذختاو «ةيدمحألا ةطوطخم خسنب تمق دقو

 طقاسلا تلفغأو «ةدئاف اهل ىتلا قورفلا تبثأو «نييرخألا نيتخسنلاب

 .رثأ وأ ةيآ يف تعقو نإ انيالو «ةيلجلا ةيوحنلا ءاطخألاو ءرركملاو

 :ةلاسرلا هذه هب تمدخ اممو

 .ماقملا بسانت ةمجرت فلؤملا ةمجرت 2

 .نيعباتلا راثآ نم ضعبو ةعوطقملاو ةفوقوملاو ةعوفرملا ثيداحألا جيرخت 0

 فلؤملا مالك نم مهفي ام حرشتو دكؤت ةماه تاقيلعتب ةلاسرلا لييذت 2

 دلل هير

 .مالعألا ةمجرت 2

 .ةلاسرلا ميقرتو ليصفتو «لكش ىلإ جاتحا ام لكش د

 .ةلاسرلا هذه ررد ىلإ لوصولل ًاريسيت ةيتف سراهف دادعإ
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 فلؤملا ةمجرت

 ىلإ ةراشإلا ردجت «ىلاعت هللا همحر فلؤملا ةمجرت نع ثيدحلا لبق

 بوجو يف قالخألاو نئملا فئاطلاب هامس ًاميظع ًاباتك عضو ينارعشلا نأ
 ةايحل ةيح ةروص نوكي داكي باتكلا اذهو «قالطإلا ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا

 بتك لب «بسحف هتئيبو هسفنل ةمجرتلاب ٍفتكي مل وهف «ميظعلا مامإلا اذه
 يف ليق ام قدصأ باتكلا اذه دعي كلذل «هديجاومو هسيساحأ نع كلذك

 .دحأ لك نم ينارعشلاب ملعأ وهو ءهدي طخب هبتك دقو ال فيك ءهتمجرت

 :هبسنو همسأ

 يلذاشلا يعفاشلا يوارعشلا دمحأ نب باّمولا دبع ؛''”دمحم وبأ

 «ناسملت ةنيدمب برغملاب هدادجأ ضعب لزن «ةافولاو دلوملا يرصملا

 «يبرغملا نيدم يبأ خيشلاب دمحأ ناطلسلا نبا ىسوم خيشلا هّدج عمتجاو

 ىلإ هدادجأ لوخد ناكف ءرصم ديعص ىلإ رفسلا ىلإ ههجو «هبَّذأو هاّبر امدعبف
 .ًابيرقت سداسلا نرقلا تاياهن يف رصم

 «فلؤملا دلب «ةرعش يبأ هيقاس ىلإ ةحيحص ةبسن ينارعشلاو يوارعشلاو

 .رصم ديعص يف ةفونملا ىرق نم ةيرق

 :اهركذ يتآلا فلؤملا دلب نع هثيدح دنع «جاتلا» يف يديبزلا لاق اذك )١(

 دبع ءدمحم يبأ بطقلا بسن اهيلإو ءرصم يحاوض نم ةرعش يبأ ةيقاسو

 ٌرسلا بحاص 5 سّدُق ءيوارعشلا ًابسن نميحلا يلع نب ذكيعأ نب باهولا
 نيدلا رصان خيشلا نع كلذ لِقُن اذكو .(ها/9) ةنس رصمب يفوت .فيلآتلاو

 .هصن يتأيسو «يناقللا

 .نمحرلا دبع وبأ :ليقو «بهاوملا وبأ :ليقو



 فلؤملا ةمجرت

 ريمأ نبا «ةيفنحلا نبا دمحم ىلإ دوعي هبسن «ىمشاه ىشرق ىنارعشلاو

 اهْئَنِماو «هتاقبط» ىف ركذ امك ,بهذملا ىعفاش «برشملا ىلذاش وهو

 . هفيلآت نم اهريغو

 :هتأشنو هدلوم

 ىلإ لقن مث ,.(ه89/) ةنس ءهّمأل هّذج ةيرق ءرصمب ةدنشقلق ةدلب يف دلو

 حجرألا يه ةنسلا هذهو ةةدلوم نع اموي ةيعبوأ دعت ةركق يبأ ةيقاس هيبأ ةيرق

 ماع ةنس ةرشع اتنثا كاذ ذإ هرمعو رصم ىلإ لقتنادق وهف .هدلوم يف

 . هللا همحر (هننم» ىف ركذ امك (ه١1١9)

 «ةرهاقلا ىلإ همولق لبق هتدلاو تيفوت اذكو 2.(ه٠9ا/) ةنس هدلاو ىفوت

 هللا لضف نم ةأشنلا هذه: تلؤملا ٌدْعَيَو هعباتع نيغب هللا ةالوت'دق ًاميتي أشنف

 . هيلع

 ظفح هيلإ فاضأو ءزيزعلا هباتك ظفحب هيلع هللا َّنم ملحلا زهاني نأ لبقو

 ام أرق دق ناكو «ةيموُرجآلاو عاجش يبأ نتمك «نوتملا تاهمأ نم ديدعلا

 .هيبأ ةافو دعب رداقلا دبع خيشلا هيخأ دي ىلع ًاليلحت ظفح

 «ٍذئموي ءاملعلاو ملعلاب ةرماعلا ةرهاقلا ينارعشلا لخد (ه911) ةنس يفو

 دعيو «فيرلا يف أشن ينارعشلاف «هتايح يف ةيلصفم ًةلحرم اذه هلوخد ناكو

 دقو :هناحبس هلوقب اهيلع دهشتسيو «ننملا مظعأ نم ةنيدملا ىلإ هذه هتلقن
 37 فسوي] «رذلا نم مب بو نختلا نع قرش ذإ نب نَسْحَ م

 يف هلوزن ركذي نأ لبق وهف ءحجرألا ىلع رهزألا يف ينارعشلا سرد

 ««كلام نبا ةيفلأ»و «يوونلل «جاهنملا» ظفحو أرق هنأ ركذ ءيرمغلا دجسم

 صيخلت»و ««يقارعلا ةيفلأ»و ؛«عماوجلا عمج»و ؛ماشه نبال «حيضوتلا»و

 هاّمس امم كلذ ريغو ««ماشه نبا دعاوق»و ؛«ةيبطاشلا»و ءاحاتفملا



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 ««ةضورلا» رصتخم ««ضورلا» ظفحل هتمه تعفترا نأ ىلإ ءتارصتخملاب

 .ركذ امك يعفاشلا مامإلا بهذم يف باتك عمجأ هنوكل

 همامإ ناكو ءهيف تالوطملاو حورشلا أرقو ء«يرمغلا عماجب ماقأ مث

 ذختاو ءريثكلا ءيشلا ثيدحلا مولع نم هيلع أرق ءًاثدحم نيدلا نيمأ خيشلا

 امب لمعيو ملعتي ءاهيف لهتبيو لجو زع هللا دبعتي ةولخ دجسملا اذه نم

 . لجو زع هللا ةعاط يف ًائشان ًاباش ادغ ىتح «ملعت

 :ةيملعلا هتناكم

 ىف اهأرقو اهظفحو تارصتخملاب فلؤملا اهتعن ىتلا بتكلا هذه نإ

 ءاملعلا توعنب تعنل . .اننامز لهأ نم لجر اهب طاحأ ول «هتايح علطم

 هيلإ راشيو «سلاجملا ردصتيو أّوبتي . .ريثكب اهنود أرق نم نإ لب ءءالضفلاو

 .نانبلاب

 :هلوق صاوخلا يلع هخيش نع فلؤملا لقنو

 عطقي ثيحب ...ةيلذاشلا ةداسلا هيلع امك ءاهتالآو ةعيرشلا يف هرحبت دعب الإ

 . .كلذك رحبتي مل نإف ؛ةحضاولا ججحلاب ةرظانملا سلاجم يف َءاملعلا

 نم زعأ نامزلا اذه ىف هلهأ راص دق رمألا اذهو ءًادبأ دهعلا هيلع نوذخأي ال

 يلا تيرتكلا

 ةيحانلا نم ةينود ةرظن هلاثمأو ينارعشلا ىلإ نورظني نم مه نوريثكو

 اذه لثمي يذلاو - فلؤملا سردو أرقو علطا ام نيب نراقنو رظننلو «ةيملعلا

 يف ةلاطإلاو .مهلاوحأو مهمولع ةيفوصلا ىلع نيدقتنملا تاعالطا عم  رايتلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ بقاوعلا ةدومحم ماقملا اذه

 )١( ؟ىربكلا نئملا» 46.



 فلؤملا ةمجرت
 :همولعو نآرقلا ١

 ءملحلا نس نود وهو «ةيبطاشلا» أرقو نآرقلا ظفح فلؤملا نأ ًافنآ ّرم

 ,«لداع نبا»و ««نزاخلا»و .«يوغبلا» لا نبتك علاط دقو

 .«يواضيبلا»و .اريثك نبا»و ««يبطرقلا»و ,(ةرهز نبا»و ,«يشاوكلا ريسفت ةتالو

 علاطي ملو «ةمخض ةدلجم ةئم :لوقي امك وهو ؛«يسدقملا بيقنلا نبا»و

 خيشلا يريسفتو ««زيجولا»و «طيسبلا» يدحاولا مامإلا يريسفتو ء«هنم عسوأ
 .«روثنملا ردلا»و :««نيلالجلا»و ؛«ريغصلا»و اريبكلا» ي ىنيريدلا زيزعلا دبع

 دقو «سيفن ريسفت هنإ :هنع لاقو ءكيدزألا هللا دبع نب 10 مامإلا ريسفتاو

 اهمظعأو «هيشاوحب «يرشخمزلا»و .دلجم يف هراثآو هثيداحأ فلؤملا دّرج

 «يقارعلل «فاصنإلا»و ءرينملا نبال «فاصتنالا»و ««يبيطلا ةيشاح»»

 هذيملت بارعإ»و ء(«طيحملا رحبلا»و ءماشه نبال «يرشخمزلا رصتخم»و

 نم ةعطقو ؛«يزاريشلا ةيشاحا»و ««يسقافسلا بارعإ»و ؛««يبلحلا نيمسلا

 ««ينوبابلا ةيشاح» نم ةعطقو ««يدربراجلا نيدلا رخف 000 ةيشاحا

 ةعرز ص ةيشاح»و ««يناجرجلا فيرشلا»و «ينازاتفتلا دعسلا» يتيشاحو

 3 ”«يراصنألا ايزكد خيشلا ةيشاحال عم «يواضيبلا ريسفت»و :يفارعلا

 هبلط باتك لكب هيتأي يرفظملا نيدلا سمش خيشلا هل هللا رخس دق ناكو
 .رصم نئازخ نم

 علاطي ملو فرعي ال دق مويلا ريسفتلل ردصتي نمو ءريسفتلا بتك يف اذه
 . اهتءارقب فلؤملا ىلع ىلاعت هللا َّنم يتلا بتكلا هذه نم ًاريثك

 ««تايناليغلا»و ««ةتسلا بتكلا» همامإ ىلع أرق يرمغلا دجسم يف هلوزن دعب

 )١( «ىربكلا ننملا» /517 - 58.

 )١( «ةرم نيثالث ؟نيلالجلا» أرق :لاثملا ليبس ىلعو :تارملا نم ًاددع هأرق باتك لكو
 .اذكهو «تارم سمخ «يواضيبلا»و «تارم رشع «ىشاوكلا ريسفتاو .



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 هذخأ ٍلاع دنس هل ناك دقو «هتايورم عيمجب هزاجأو ««ديمح نب دبع دنسملو

 "'هريغو رجح نبا ظفاحلا نع

 «؛دمحأ مامإلا دنسملو ««نابح نبا حيحصاو ««ةميزخ نبا حيحص» :أرقو

 نبال «لوصألا عماجاو ««ةثالثلا يناربطلا مجاعم»و ««كلام مامإلا أطوم»و

 .«يقهيبلا نئساو ,هتادايزو «ريغصلا»و «يطويسلل «ريبكلا عماجلا»و «ريثألا

 فشكا هباتك لصأ وهو «ةيميت نبا نيدلا دجمل «ىقتنملا»و ءاهراصتخاب ماقو

 «تازجعملا»و ,يقهيبلل «ةوبنلا لئالد»و «ميقلا نبال «يوبنلا يدهلا»و 2(«ةمغلا

 . "”ىصحت ال يتلا ديناسملاو ءازجألا نم اهريغو «يطويسلل «صئاصخلا»و

 (ينيعلا)و «يوامربلا»و ««ينامركلا»و ««يرابلا حتف» :هحورش يف أرقو

 حيحصل ضايع يضاقلا حرشااو ««يراخبلا حيحصاا حورش نم «ينالطسقلا»و

 يرقملا نبال «يذمرتلا حرش»و ««يراصنألا ايركز خيشلل هحرش»و ؛«ملسم

 . يكملا

 :هعياوتو هقفلا بتك

 باتكو ««ةلوس نبا حرشاو ؛«يراصنألا ايركز خيشلل «ضورلا حرش» أرق
 (هحرشالو ؛«يعفاشلا مامإلا دنسم)و .«ينزملا رصتخماو «يعفاشلل «مألا»

 ««يبرعلا نب ا نيدلا ييحم خيشلا ةرصتخم»و «مزح نبال «ىلحملا»و «يلواجلل

 .ا/داذحلا نبا عورفا ««ةيناطلسلا ماكحألا»و «يدرواملل «يواحلا»و

 ءهل «قورفلا»و «ينيوجلا دمحم يبأل «طيحملا»و «غابصلا نبال «لماشلا»و

 ««ةضورلا»و ؛«ريبكلا يعفارلا»و «يلازغلل (زيجولا»و (طيسبلا)و «طيسولا»و

 .«يوونلل (ملسم حرشاو « هيلع "يكبسلا ةلمكت»و .(عومجملا) «بذهملا حرشاو

 .هتالكشمل ليوطلا نيدلا لامك خيشلا تاعجارم عم ةعفر نبال «بلطملا»و

 «يعرذألل «توقلا»و «دامعلا نبال «تابقعتلا»و «يونسإلل «تامهملا»و

 )١( «ىربكلا ننملا» /6.
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 فلؤملا ةمجرت

 «جاهنملا حرشاو «نقلملا نبال «ةلاجعلا»و «ةدمعلا»و ءيشكرزلل «مداخلا»و

 «يرجوجلل «هحرش»و «فيرشلا ىبأ نبال (داشرإلا حرش»و «ةبهش يضاق نبال

 «يطويسلا لالجللو نقلملا نبالو ينولكنزلاو سنوي نبال (هيبنتلا حورشاو

 «ةجهبلا حرشاو «نولجع ىضاق نبا حيحصت عم .ىلحملل «جاهنملا حرشا»و

 :«مالسلا دبع نب زعلا خيشلا دعاوق»و ءايركز خيشلل 'اهحرشاو «يقارعلل

 ءاهرصتخاو "يشكرزلا دعاوق»و ؛«يئالعلا دعاوق»و .«ىرغصلاا»و «ىربكلا»

 . '"”ريثكلا اهريغو ءيونسإلل «زاغلألا»و ؛ّيكبسلا نبال «رئاظنلاو هابشألا»و

 :ىوتفلاو دعاوقلاو لوصألا بتك م

 ("ىفصتسملا»و ««(يواضيبلا جاهنم حرشا)و .ءادضعلا حرشاا :اهنم

 علاوطلا حرش»و ء«دصاقملا حرش»و «نيمرحلا مامإل «يلامألا»و «يلازغلل

 «ينازاتفتلل «دئاقعلا حرش»و «ينيوزقلل «لوقعلا جارس» باتكو ««علاطملاو

 . "”«فيرشلا يبأ نبال هتيشاحاو

 . ًاقباس هقفلا بتك يف تركذ دعاوقلا بتكو

 ««لافقلا ىواتف»و «يزورملا «ديز يبأ نبا ىواتف» :ىوتفلا بتك نمو

 .همامإو «يلازغلا ىواتف»و ««يدرواملا ىواتف»و ««نيسح يضاقلا ىواتف»و
 «ا«مالسلا دبع نبا ىواتف»و ءكحالصلا نبا ىواتف»و .«غابصلا نبا ىواتف»و

 هخيش ىواتف»و ؛««ينيقلبلا ىواتف»و ,««يكبسلا ىواتف»و .««يوونلا ىواتف»و
 . ””اهريغو :«يلمرلا نيدلا باهش خيشلا ىواتف»و :«يراصنألا ايركز

 :ةغللا بتك م

 «ريثألا نبال «ةياهنلاو» ««سوماقلا»و ««يرهوجلا حاحص» :علاط

 .ةرم ةرشع سمخ باتكلا اذه علاط دقو ««تاغللاو ءامسألا بيذهت»و

 )١( "ال ؟ىربكلا ننملا» .
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 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 :نيسلا تتكات

 نسحلا ىب ءألاو ««يبلكلا»و «يقاحسإ نبااو ءاماشه نبا ةريساا :علاط

 ةريس)»و كيال ديس نبا»و ««يعالكلا»و .«يربطلا ةريسااو ««يركبلا

 يف باتك عمجأ يهو «باتك فلأ نم اهعمج يتلا «يماشلا دمحم خيشلا

 .ةيفلؤملا ىو امك ردنلا

 :فوصتلا بتك

 «يبساحملل «ةياعرلا»و ءيكملا بلاط يبأل «توقلا» :اهنم ءًادج ةريثك

 «يدرورهسلل «فراعملا فراوع»و ««يريشقلا ةلاسر»و «ميعن يبأل «ةيلحلا»و

 دقو «ربكألا خيشلل «تاحوتفلا»و ءاهلك يعفايلا بتكو «يلازغلل «ءايحإلا»و
 دمحأ خيشلل «رونلا ةلاسر»و ءاهيف خيشلا ىلع سوسدملا فذحو اهرصتخا

 لزانم»و .,فلؤملا خيش يرمغلا دمحم هذيملتل «ةنملا حنماو 000

 . يرصقلل «ناميإلا بعشاو «يناشاقلل «صوصفلا»و «يورهلل «نيرئاسل

 مَّدُق نيح «يحوتفلا يلبنحلا نيدلا باهش مالسإلا خيش نأ ملعن نأ يفكيو

 فيك :لاق فلؤملا ىلع َّنسدلا دعب هعنمب بتكي يك فلؤملل «دوهعلا» باتك هل

 ًالضف ءًامسا هل فرعأ ال ام بتكلا نم علاط صخشب قلعتي لاؤس ىلع بتكأ
 !؟ًاعزانم رصم يف هل دجي مل . .اهفيلأت ىعدا ول هنأ عم !اهيف ضوخلا نع

 نم ريثكلا كانهو «ىلاعت هللا همحر فلؤملا هأرقو هعلاط امم فرط اذه

 ("”:ىربكلا ننملا» يف اهرظناف «ةلاطإلا ةيشخ اهركذأ مل يتلا بتكلا

 :ةيعامتجالا هتناكم

 دنمم ًايلج كلذ نيبتيسو «ةقومرم ةيعامتجا ةلزنمب مامإلا اذه عتمت دقل
 اهسأر ىلعو ءاهاناعو اهب رم يتلا نحملا نع مالكلاو ءهخايشأ نع ثيدحلا

 )١( اهركذ يتلا بهاذملا بتكك 8



 فلؤملا ةمجرت

 نم ُنِيَت ينارعشلا فيلآت تلاز. ام تالكشم نم اهنع عّرفت امو دسحلا ةلأسم

 .اهتأطو

 ملاعلاو ءِذئموي نيملسملا ةفيلخ «ًاميلس ناطلسلا نأ ملعن نأ انيفكيو

 ىرابتو «ًاديع هترايز تتتاكف امر «ةعقر عسوأ يف يمالسإلا

 ايو ىنارعشلا قبو «هبأب ىلإ ىعسلاب ءاهقفلاو ءاملعلاو ءاربكلاو ءارمألا

 «كلذ ًاميلس ناطلسلا غلبو ءلظلا بناج لضفيو «ةحاسلا نع ىراوتي

 ناطلسلا اذه نم ناك امذ ءهتيص دتماو ءهمجن الع مسا اهموي ينارعشلاو

 «لتبتملا دباعلا لماعلا ملاعلا كاذ ىلإ هتماخفو هتهبأب ىعسي نأ الإ ميظعلا

 .ةماركلا هذهب عمس نم لك هادبأ يذلا بجعلا طسو هتيواز يف هرازو

 ىلع ىنادلاو ىصاقلا لمحت ةلالجو ةبيهو دري ال هاج ينارعشلل ناكو

 ةريثك ءارقفلا لبق ءارمألل هاجلا لذب يف هصصقو هنأش الع امهمو هرمأ ةيبلت

 .ادج

 نحن :هل لوقيل ايكرت ىلإ هرفس ليبق اشاب يلع مظعألا ريزولا اموي هرازو

 الإ ىنارعشلا باوج ناك امف ؟هيلإ اهعفرت ةجاح نم كل لهف ةفيلخلل نوبرقم

 . هترضح ىلإ :ذوبرقم اننإ ؟هللا دنع ةجاح كلأ :ًابدؤمو ًاملعم لاق نأ

 :هويبرمو هخايشأ

 ىقتلاف .نيحلاصلاو ءاملعلا نم هرصع لهأ ةريخ ىلع هللا همحر ذملتت

 يراصنألا ايركز خيشلا ىلع أرقو مزالو «نسلا ريغص وهو يطويسلا مامإلاب

 رصان نع ذخأو «هيلإ هبرقيو هلجي ايركز خيشلا ناكو «ةريثك ًابتكو ةليوط ةدم
 نيدلا رونو ءيرجوجلاو ءيلخاودلا نيدلا سمشو «يناقللا نيدلا

 نيدلا باهش ئرقملا ثدحملاو ءيمجعلا يلع المو ءيروهنسلا

 نيمأ خيشلاو «يطوريدلا نيدلا سمشو «ينومشألا نيدلا رونو «ينالطسقلا

 بتكلاب دنس ىلعأ بحاص ناكو «ئرقملا ثدحملا يرمغلا عماج مامإ نيدلا



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ ف راونألا

 ةياهن يف مهركذ نمم ريثكلا مهريغو «يبرغملا دمحم خيشلاو «اهريغو ةتسلا

 , 20(تاقبطلا» هباتك

 مهب عفتنا نم ةمدقم يف مهلعجو هخايشأ نم ةثالث زام ينارعشلا نأ ريغ

 دمحم خيشلاو ءيفصرملا يلع خيشلاو ءصاوخلا يلع خيشلا مهو

 انكر ايس ناك ينارعشلاف .دعني ينارعشلا قد ”يصارخلا داو . يوانشلا

 ةرانم ناك يمألا اذهف ءبجعلا دشأ اهل بجع ''”صاوخلا ةمجرت أرق نمو

 صاوخلا ناكو «قلخلا ىلع هتجحو هتعينص ينارعشلا ناكو ءهرصع يف ىده

 م مد ردع سسوس 7

 .[؟ :رطاف] « اهل كيم الك َةَمحَي نم نيد هلأ حتفي اًمإ# هقلخ ىلع هللا ةجح

 اهللعب ًاريصب ءاهلاوحأب ًاريبخ «سفنلا راحب يف ًاصاوغ صاوخلا ناك
 هلك اذه ينارعشلا كردأ دقو ءريظن هل سيل ًاكلسم ًاخيشو ًايبرم ءاهضارمأو

 دارم يف هدارم ىنفأو ؛هسفن ظح يسنو «ءصاوخلا حانج تحت ىوطناف

 رفيف «ةقلطملا «دوعلا ناتكيو :ةدازآألا نع ناسألا ىرجت اهلدفو هك

 ناسنإلا فصول مزالملا رقفلا نالعإب ناسللا جهلي امدنعو «مركلا عيباني

 قاطع نحر نسب

 هخيش عم اهاضق يتلا رشعلا تاونسلا يف تناك ينارعشلا ةايح ةرهز

 أرقو «ةلآلا مولعو ةعيرشلا مولع نم ينارعشلا زاح نأ دعبف «ءصاوخلا

 صاوخلا هخيش هرمأ «عمج ام فيلأتلا رداون نم عمجو ؛«يشاوحلاو نوتملا

 لوقي «ةسيفن ًابتك ينارعشلا ركذي امك تناكو !اهنمثب قدصتلاو اهلك هبتك عيبب

 بتك نم مهيلع أرق امو هخايشأ نم ًاددع ركذ اهيفو 55 58 «ىربكلا ننملا» رظناو )١(

 .ملعلا

 . (ه9759ت) . 5ال «ىربكلا ننملا» «57*” /86«بهذلا تارذش» ١5١« «ىربكلا تاقبطلا» (؟)



 فلؤملا ةمجرت
 :(صاوخلا) يل لاقف ءاهيف يبعت ةرثكل اهيلإ تافتلا يدنع راصف :فلؤملا

 تفتلم :اولاق مهنإف «لجو زع هللا ركذ ةرثكب اهيلإ كتافتلا عطق ىلع لمعا

 ا

 «ىلاعت هللا نذإب ةيبهولا مولعلا هيلع تفدارتو «كلذ ينارعشلا لعفو

 .ناسحإلاو لامكلا لهأ بتارم نم هيلإ لآ ام ىلإ لآو

 هباحصأ نمو ءهخايشأ عيمج نم ةدافتسالل فلؤملا هناحبس هللا قفو دقو

 ءهلوق دح ىلع ةكربلا خياشم نمو لب «ءيدمحألا نيدلا لضفأك «قيرطلا يف

 ببس دريو ؛هيلإ هجوتلاب مهبولق لغشيو .«مهئاعد حلاصب مهنم زوفي ناك دقف
 تناك امو «باّمولا دبع نم ريخ مهلك سانلا نأ ىري ناك هنأ عفنلا اذه

 امنيأ نمؤملا ةلاض ةمكحلاف «عفنلا بلط نع هزجحتل ةبحصلا يف ةَّيّدنلا

 .اهب قحأ وهف . .اهدجو

 :ينارعشلا ةيواز

 ثعب يف ًادج ماه رود يمالسإلا خيراتلا يف طبرلاو اياوزلل ناك دقل

 تناك اياوزلاو «هللا همحر يلازغلا مامإلا اهايحأ ةنس هذهو ءاهتابس نم ةمألا

 ءاملعلاو ءامظعلا اهيف جرخت «تاصاصتخالا ةعونتم ةعماجب نوكت ام هبشأ

 . هللا ىلإ ةاعدلاو

 اهيدصاقل نَّمؤت تناك اهنأ :اهريغ نع اياوزلا زيمت يف سيئرلا ببسلاو
 «يقالخألاو يوبرتلا فارشإلا اهميلعت ىلإ فيضتو ؛مهتاجايتحا لك
 ةسردمو «ةينيدلا رئاعشلا ةماقإو ةالصلل دجسم يهف «نيلزانلا لك فيضتستو

 ءارقفلل ةيكتو ءمهسوفن بويعو تافآ نم مهل ةاقنمو «ملعلا ةبلط جيرختل

 ةددعتم رود هب تقحلأ ميظع دجسم يه :لوقلا نكميو «نيجاتحملاو

 .عيمجلا ةجاح يبلت «تاصاصتخالا

 «دنوخ مأ) ةسردم يف يرمغلا دجسم نم هجورخ دعب ينارعشلا ماقأ دقو



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ ف راونألا

 حتف اهيفو ؛هتاضرمو لجو زع هللا ةعاطب اهرامث هل تباط ًامايأ اهب ىضقو
 .قئاقحلاو ملعلا باللط نم هيلع نيدفاولا لكل هيعارذ

 نيدلا ييحم يضاقلا لبق نم فقوأ ميظع دجسُمم ىلإ ينارعشلا لقتنا مث 4 6 0 ٠ . .٠  0و - -

 هتيواز ىتارعشلا اهنلغ قنب ةّميظع اضرأ هعم فقوأو «قكيزألا زداقلا دبع

 :ةيلظفلا

 ينارعشلا لفك دقو «ملعلا ةبلطو نيديرملا فالآ ةيوازلا هذه ىلع لبقأو

 ءارمألاو ةداسلا اهضرف يتلا فاقوألا نم اذه ناكو «مهتشيعم تابلطتم لكب

 .ةيوازلا هذهل

 لب «بسحف هبالط نوؤش ريبدتب فتكي مل ينارعشلا نأ بيجعلا نمو

 ناكو «جاوزلا اذه فيلاكتو تاجايتحا لكب مهدوزيو هيديرم ضعب جّوزي ناك
 ءاهقفلاو ءاملعلا ةناعإب موقي ناكو ءجحلا ىلإ هتذمالت نم ًاجاوفأ لسري

 ناك :لوقن نأ انلو «هيلع نيدفاولا مركي ًافايضم ناكو ءءاسكلاو ءاذغلاب

 .هقنع يف اقح نيملسملا نم ريبكو ريغص لكل ىري «قلخلا َيرَمَع ينارعشلا

 ةيعرشلا مولعلا ةساردو ثيدحلا ةءارقو نآرقلا ةوالت نأ كلذ ببسو

 امك ةيوازلا هذه تدغ ىتح «ةكرابملا ةيوازلا هذه يف عطقنت ال تناك ةيبرعلاو

 نع لقنيو «فيرشلا رهزألل ًاريطخ ًاسفانم :ىقابلا دبع هط ذاتسألا لوقي

 ةيواز نم اريخ اهبراغمو ضرألا قراشم يف رْي مل :هلوق يلبشلا خرؤملا

 . ًابدأو ًافوصتو ًالضفو املع «ىنارعشلا

 نإ :انلق نإ غلابن الو ءاهلك رصم ىف رهاب رثأ ةيوازلا هذهل ناك دقل

 ةرهشلا هذهو «ٍذئموي ةيمالسإلا ةفالخلا ةمصاع لوبنتسإ ىلإ لصو اهتيص

 وهو الإ ةمعن بحاص ىرت املقف «ةياغلل ًاجعزم ًارمأ تدّلو فارطألا ةيمارتملا

 .ينارعشلا عم لصح ام اذهو 0



 فلؤملا ةمجرت

 :ينارعشلا اهب يمر يتلا تاماهتالا

 ينارعشلاف ءًادج ليوط تاذلاب ةرقفلا هذه يف ثحبلا ةقيقحلا يف

 انموي ىلإ تلاز امو ءهرصع يف تأدب «تاماهتالا نم ريثكل تضرعت ةيصخش

 صخلتت داكتو «ثحبلا اذهل ةضيرعلا طوطخلا يف مالكلا نوكيس كلذل ءاذه

 : ىه طاقنب

 .ينارعشلا مامإلا هب عتمت يذلا يفوصلا ركفلا ١-

 .همالكو هتافلؤم يف اهل ضرعت يتلا سدلا ةلكشم -؟

 .قلطملا داهتجالا هؤاعداو ةعبرألا بهاذملا نع هجورخ 3#

 :ينارعشلا مامإلا هب عتمت يذلا وصلا ركفلا ءًالوأ

 ؟بسحف ًايفوص ناك ينارعشلا له -

 ىف صحت نود + فوعم قارسخلا ؟ةجلكلا هته عامنا كفرطتاجا ريتك

 ْ )ا 04ا1 .ءاملعلاب هل ةقالع ال «مهفوفص

 نيبرم ملعلا لهأ نم نيريثكلا نم اهعمسأ تنك ةجوجمملا ةملكلا هذهو

 ينارعشلا فّلخم ىلع تعلطا له :اهلئاق تلأس نإف ءاهل بجعأو ءًابالطو

 نودو «ينارعشلا اهفلأ يتلا قئاقرلا بتك ضعب يل درسو «معن :لاق ؟يملعلا

 ًائيش هل تركذو «يملعلا هفّلخم نم ًافرط هل تركذ نإف ءًاضيأ اهيلع عالطا

 يقلي نمم بجعلاو «بجعلا دشأ ىدبأ . .هيلع ملعلا لهأ ءانثو همولع نم

 يف ةوحصلا راودأ زربأ اوبعل نيذلا خيراتلا لاجر نم لجر مييقت يف ةميلك

 !صيحمت وأ قيقحت نود مهروصع

 ؛مامإلا اذه يف ملعلا لهأ يأر ةيتآلا ةليلقلا رطسألا هذه يف ىرنسو

 هرصع لهأ نع زام يذلا كراشملا ملاعلا وه مأ ءبسحف ًايفوص ناك له

 ؟هلمعو هملعب



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 :هرصع ءاملع ةداهش

 نع ةمغلا فشك» هامس .ءاهقفلا ةلدأ يف ًاباتك ينارعشلا مامإلا فلأ

 يعفاشلا يلمرلا نيدلا باهش ةمالعلا هيقفلا خيشلا هيلع علطا ء«ةمألا عيمج

 ًاباتك هتيأرف «بيجعلا عومجملاو «بيرغلا فلؤملا اذه ىلع تفقو :لاقف

 . '7هلغم فنص ام هنأ ىف نانثا فلتخي الو ءهلضف ركني ال

 دبعلا فقو دقف :دعبو : يفنحلا يسلبارطلا نيدلا رون مالسإلا خيش هيف لاقو

 وتحم وه اذإف هتلمأتو «فينملا درفملا «فيطللا عومجملا اذه ىلع .فيعضلا

 فئاطل جاتب هفلؤم جوت دقلو «نيلصاولا زونك دبزو «نيفراعلا قئاقح بخن ىلع

 . ""بجعأ باجعلا نم وه امب ىتأو «برغأو هفلؤم عدبأ دقل . . .قيقحتلا

 نيدلا رصانو «يفنحلا يلبشلا نب نيدلا باهش خيشلا هيلع ىنثأ اذكو

 «يلبنحلا يحوتفلا مالسإلا خيشو «يناقللا نيدلا رصانو «يعفاشلا يوالبطلا

 رصم ءاملع هجو مهو «يعفاشلا ةريمع نيدلا باهشو .يكلاملا رداقلا دبعو

 .لئموي

 ءانث ملعلا لهأ هيلع ىنثأ «نيبملا جهنملا» هامس ةّنُّسلا يف ًاباتك فلأو

 : يناقللا نيدلا رصان خيشلا  لاثملا ليبس ىلع هيف لاق ءًارهاب

 نيب عماجلا «ةقيرطلا ذاتسأو «ةقيقحلا خيش «ةماهفلا ققحملا هفلؤمو

 انديس .لوقيو هب يتفي اميف هيلع ليوعتلاو عجرملاو «لوقعملاو لوقنملا

 «يعفاشلا ينارعشلا باهولا دبع ءدمحم وبأ خيشلا ىلاعت هللا ىلإ انتودقو

 .هتاكرب نم نيملسملا ىلعو انيلع هللا داعأ «ىبرملا كلسملا دشرملا

 : يل لاق هب تعمتجا املو : يناقللا خيشلاب عمتجا امدنع ىنارعشلا لوقي

 .كدقتعأ ال يننأ ينع عاش نمل ًابيذكت كتحدمو كمساب تحرص امنإ

 .ال؟ «ىربكلا ننملا» )١(



 فلؤملا ةمجرت

 0 هيف لاقو لا رضوا هباتكو 00 هباتك ىلع اونثأ اذكو

 «ةالعو هزع هللا مادأ 5 50 هن وا ا

 ةدسحلا هءادعأ تبكو «مانألا هتايح لوطب عَّنمو .هالوتو هسرح هتيانع نيعبو

 وه :ئرانملا فؤؤرلا دبع عروملا ظفاحلا ةمالخلا هليملت هنغ”لوقيو
 «يلوبصألا «ثدحملا «هيقفلا «دهازلا .دباعلا لماعلا ءمامإلا انخيش

 7 اتعلا ىيرملا: ؟ىفوضلا

 هقفلا ملع سيردتب هل يراصنألا ايركز مالسإلا خيش هخيش نذإ ىسنن الو

 .كلذك فوصتلاو ريسفتل ةءلاو

 :يح دهاش ينارعشلا تافلؤم

 0 ا حل

 بتك وأ ا الإ ا اقف 5-6

 انه مالكلاو «هيلإ قبسي مل يذلا ركتبملا ديدجلاب هب ءاج اذه هفّلْؤمو «هيف

 نإ ًاقحال هتافلؤم نع ثيدحلا ىتأيسو «ةلاجعلا هذه ىف هنع كسمأ ؛ليوط

 . هللا ءاش

 :ةلاقلا هذه بحاص لهج

 :لاقف ءاهقفلا ىلع نوركني نيذلا ةيفوصلا نع بتكو

 .قباسلا ردصملا )١(

 .777/8 «بهذلا تارذش» (0)



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 امنإ ةيفوصلاو ءاهقفلا نيب عقي يذلا راكنإلا بلاغ نأ - يخأ اي  ملعاو

 ملسي ءاهقفلا نم لماكلاف ..الإو .هلثم نيبو امهنم لك نم رصاقلا نيب وه

 فلاخت ةقيقح لك :موقلا لاقو ..ءاملعلل نوملسي نوفراعلاو «نيفراعلل

 اهلصأ نم ةقيقحلاف . .الإو ءعرشلا رهاظل ًةرصن ةلطاب يهف ..ةعيرشلا رهاظ

 لل قفا زها نوكأ

 هيلع ام سكع «هقفلا بتك ةعلاطم راثكإ ىغبني :هللا همحر لئاقلا وهو

 باجح هنإ :اولاقو هتعلاطم اوعنمف قيرطلا ةقراب مهل تحال نيذلا ةفوصتملا

 ."'ههنم ًالهج

 هنإف ؛فشكلا عم ال ءناك فيك عرشلا عم اورود :لئاقلاوهو

00 

 هيقفك ملعلا لهأ ةحاس نع هكاكفناب ينارعشلا مهتي نمم بجعلا لك ءآذإ

 هتافلؤم يف ءارآ ينارعشلل نإ لب ءٌبرم يفوص وه امنإو ءراظن وأ ثدحم وأ

 همهف ام لكب همزج مدع نعو «يبهذملا ددعتلا ةمحر نع هثيدح رظناو

 .714 - 57 ص «ننملا فئاطل» يف همامإ نع

 موقلا لاوحأب ملع هيقفلل نكي مل اذإ :لوقي يراصنألا ايركز خيشلا ناكو
 .'”فاج هيقف وهف . .مهتاحالطصاو

 . "7 «ىربكلا ننملا» )١(

 .717/4/8 «بهذلا تارذش» (؟)

 .8 ؟ينارعشلل تاقبطلا» (5)



 هكا فلؤملا ةمجرت

 ؟هبتك يف ينارعشلا ىلع َّسسُد له ءًايناث
 ءاذه انموي ىلإ ةيبلسلا اهراثآ تلاز ام يتلا ةلأسملا هذه نع مالكلا لبق

 لبق ءاربكلاو ءاملعلا دسحل ةيحض عقو ينارعشلا َّنأ ملعن نأ انب ردجي

 ىلع اميدق سدلا عقو دقف «ةمعن بحاص هنم ولخي ال رمأ اذهو «ةماعلا

 نع ملكلا نولدبي لالضلاو ءاوهألا لهأ ناكف «ىلاعتو هناحبس هللا بتك

 ةِكَو دمحم انديس دوجولا ديس ىلع سدلا عقو دقو «هنوفرحيو هعضاوم

 ثيدحلا لهأ ىرابت يتلا رابخألاو ثيداحألا نم ةلمج هيلع اوبذكف

 . اهفيز نايبو اهفشك يف هلل دمحلاو

 ربجو رقفو ءدلوو ةجوز نم قيلي ال ام لجو زع هلل رفكلا لهأ بسن دقو

 .نونجلاو ةناهكلاو بذكلاو رحسلاب مهومرو ءايبنألا اوتعنو «كلذ ريغو

 لثمألا مث «ءايبنألا ءالب سانلا دشأ) :حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقو

 خيراتلا ربع فوصتلا لهأ اهل ضرعت يتلا نحملا ينارعشلا انل يوريو «لثمألاف

 اهلانو مئاظعلاب تمهتا ءامسأ انل ركذيو ««تاقبطلا» هباتكل ةسيفنلا هتمدقم يف

 نب زعلا مالسإلا خيش :رصح نودو اهنم ءاهلتقب نودساحلا بلاط ىتح دسحلا

 «يلذاشلا نسحلا وبأ مامإلاو «يعافرلا نب دمحأ هللاب فراعلاو «مالسلا دبع

 كلامو ةفينح يبأو لبنح نب دمحأ ةعبرألا ةمئألا نم ّلكو لب «يلازغلا مامإلا

 نب دمحمو «ةرمج يبأ نب هللا دبعو «يذمرتلا ميكحلا اذكو «يعفاشلاو

 . "”ريثكلا مهريغو «ثيدحلا لهأ بهذم ىلع ناك هنأل ؛ ليضفلا

 ىضمو ؛ريظن اهل سيل سانلا نيب ةيعامتجا ةناكم أّوبت ينارعشلاو
 مامإلا اذه لتق يف ريكفتلا ىلإ لصو رمألا نإ لب ءاهنم فرط نع ثيدحلا

 يف اولشف امدعب «ةيويندلا بتارملا بالطو ءاوهألا باحصأل وجلا ولخي يك

 .ةلملا نم هجارخإو هريفكت

 )١( «ىربكلا ننملا»و «فلؤملل «ىربكلا تاقبطلا» ةمدقم عجار 7714.



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 نطاوم يفو هبتك نم ديدعلا يف كلذ ىلع وه صن امك ءهتامم لبق هتايح

 :كلذ نمو 2 ىتش

 :""”(ننملا فئاطل» هباتك ةمتاخ يف فلؤملا لوقي

 نع سانلا رفنيل ةعيرشلا رهاظ فلاخي ام هنوضغ وأ هلصاوف ىف سدي

 دصقب هوعيشأو ناوخإلا اهيأ كلذ اوملعاف . .«ةمغلا فشكاب ىمسملا يباتك

 .قح ريغب يضرع يف عوقولا نع سانلا ةنايص

 مث ءطق اهب لقأ مل لئاسم ينع نوفرحي ليلق لكف :“”ًاضيأ هيف لاقو

 مث «لاؤسلا بسحب نولوقيف ءءاملعلا اهنع نوتفتسيو ًالاؤس اهب نوبتكي

 .ىصحت ال روجأ كلذب يل لصحيف سانلا ىلع ءاملعلا طوطخب نورودي

 ناكو ءنيضرغملا طخو هطخ نيب قرفلا نوظحلي هنامز خايشأ ناكو

 .هدنع ةدوجوملا ةيلصألا خسنلاب هسفن نع عفادي

 يننأ ةدسحلا نم ينع عاشأ نم ىرتفاو  هللاو  بذكف : هللا همحر لوقيو

 ًادحأ نأ عم «ةنسلاو باتكلا رهاظ نع يدئاقعو يلاوقأو يلاعفأ يف حطشأ

 .طق يب عمتجي مل ةدسحلا ءالؤه نم

 ناكو «ءاملعلا نم هريغل عقو يذلا سدلا براحي ناك هسفن ينارعشلا نإ

 59٠. «نئنملا فئاطل» )١(

 ١8٠. ؟نئملا فئاطل» (؟)



 فلؤملا ةمجرت

 وهف ..روهمجلا هيلع امو ةعيرشلا رهاظ همالك نم ضراع ام عيمجو

 ةكم ليزن يبرغملا رهاطلا وبأ خيشلا يديس كلذب ينربخأ امك «هيلع سوسدم
 هطخب خيشلا ةخسن ىلع اهلباق يتلا «تاحوتفلا» ةخسن يل جرخأ مث «ةفرشملا

 ترصتخا نيح هتفذحو هيف تفقوت تنك امم ائيش اهيف رأ ملف «ةينوق ةنيدم يف
 , 0(تاحوتفلا»

 :هنايب نم دب ال لاكشإ مامأ اننكلو

 لجعن نأ انل زوجي ال ءفوصتلا ةمئأ نم لكشم صن انل ضرعي امدنع

 دقف «ةفقو نم دب ال لب ,فيرختلاو لهجلا وأ «ةقدنزلاو رفكلاب هبحاص يمرنو

 :فلؤملا لوقي «مهنع هللا يضر مهحلطصم مهف مدع سبللا اذه ببس نوكي

 ىلاعت هللا يضر موقلا حلطصمب ركنملا لهج راكنإلا ببس نوكي دقو
 مل ام لعجو «راكنإلا كرت نم لقاعلاف ...مهتاماقمل هقوذ مدعو ءمهنع

 . هتالوهجم ةلمج نم همهفي

 «ىلاعتو كرابت قحلا ناسل ىلع هريغ وأ همظن يف فراعلا ملكت امبرو

 . "986 هلوسر ناسل ىلع ملكت اميرو
 ةيادبف :هبتك ضعب يف ةدوجوملا ةجمسلاو ةيرزملا تارابعلا نأشب امأ

 ضعب مامأ اننأ ريغ «فلؤملا ىلإ اهتبسن نم ققحتلا لبق ًائيش لوقن ال
 يناثلا ءزجلا يف اديدحتو ««تاقبطلا» هباتك يف فلؤملل تعبط يتلا تارابعلا

 ثدحت يذلا سدلا نم هنوك ىلإ سفنلا ليمتو «نادبألا هنم رعشقت ام ءهنم

 ةققحم بتكلا هذه جارخإب ةمألا هللا مركأ «ىلاعت هللا همحر فلؤملا هنع

 عقو يذلا سدلا نع نطوملا اذه يف ثيدحلا لاطأو ءال/١ «رهاوجلاو تيقاويلا» )١(

 هذيملتو ؛هتايح يف صاوخلا هخيش اولتق ةدسحلا نأ ةراشإلا ردجتو «هرظناف هبتك يف

 . مهنم هللا هاجنف ًارارم هلتق اولواحو «هتافو دعب يرانملا

 ١9٠. «ىربكلا ننملا» (؟)



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 ةياهن يف لاق يذلا ينارعشلا مامإلا هللا محرو «نيعألا اهب رقت ىتح ةحقنمو

 : ةلاسرلا هذه

 يزجي نأو ءاهعمس وأ اهأرق وأ اهبتك نم اهب عفني نأ ىلاعت هللا لاسأ
 . اهحلصأف ةوفه ىلع علطا نم ًاريخ

 ؟ًاقلطم ًادهتجم ينارعشلا ناك له .ًاثلاث

 بولقلا ةفعض ضعب لَّبِق نِم هللا همحر هب تقصلأ يتلا ةمهتلا يه هذه

 :ينارعشلا لوقي ءهرصع ءاهقف نم

 هللا ىشخي ال نمم ًاصخش نأ ةئم عستو نيسمخو عبس ةنس يف عقو دقو

 «ةعبرألا ةمئألا دحأك قلطملا داهتجالا تيعدا يننأ يلع رّوز ىلاعتو كرابت

 كلذ يف مهتهبش لعلو ءيضرعب سانلا ثال ام ةرثك نع  يخأ اي لأست الف

 ةمئألا دعب دحأ هِعَّذي مل (قلطملا داهتجالا) اذهو ..ةمئألا نع يتبوجأ ةرثك

 ."'"كلذ هل ملسي ملو ؛يربطلا ريرج نبا الإ ةعبرألا

 هللا همحر هلوق ىنعم كردي «ةمغلا فشك»و «ىربكلا نازيملا» أرق نم لكو

 :.ةنلافت

 امدنعو .«بهذملا يعفاش هنأ هبتك نم نطوم ريغ يف ينارعشلا صن دقلو

 هيضتقي ام فالخب كلامو ةفينح يبأ ىلع همدق «يعفاشلا مامإلل مجرت

 سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ انمامإ مهنمو :لاقو ءهعم ًابدأ يخيراتلا قايسلا

 : 2 يكفاقلا

 يأ هل سيل ءًايماع ًادلقم ناك هنأ لاوحألا نم لاحب ينعي ال اذهو

 كردي «هبهذم يف داهتجاو يأر بحاص ناك هللا همحر هنإ لب «ةيهقف ةكراشم

 .ركذلا يفلاسلا هيباتك يف رظن نم كلذ

 )١( «ىربكلا نئملا» ١8١.

 )( «تاقيطلا» 6١/١.



 فلؤملا ةمجرت

 :هيديرم نم هتيبرتب جرخت نم ركذ

 ظفاحلا ةمالعلا وه ينارعشلا ةبحصب تجّرخت يتلا ءامسألا عملأ

 .كلذ ىلع وه ّصن دق ,«(ه١7١٠) ىفوتملاو يوانملا فوؤرلا دبع

 يناعرعلا يعاقبلا دمحم نب دمحأ ثدحملا ةمالعلا مهنمو

 .(ه59١٠) ىفوتملاو

 ظعاولا»ب بقلملا يزاجح دمحم ئرقملا ثدحملا ةمالعلا مهنمو

 .ىبحملا امهركذ .(ه١١٠”05) ىفوتملاو «يدنشقلقلا

 ناطلسلا كرتو ةرامإلا رجه يذلا قجنص كب نسح ريمألا مهنمو

 .ينارعشلا هركذ .هللا همحر هدي ىلع ذملتتلا ليبس يف

 «شيجلا ناويد بتاك ناكو «قفوملا نب دمحم : اشيا مهابر نممو

 لضفلا وبأو «شويجلا ريمأ قوس خيش «ريمألا نبا دمحمو

 يلع جاحلاو «كبزأ ريبك ريمأ نبا يلعو «ينابقلا يريزجلا

 .مهريغو «يطسبلا

 نذؤي مل هنأو «هذيمالت ءامسأ ركذ ىلإ ليمي ال هنأ ركذي ينارعشلا مامإلاو
, 

 لوقيو ,هتافو دعب هابأ فلخ دق ناكو «نمحرلا دبع هدلو مهنمو

 عمج ىلع لبقأ هنكل «نمحرلا دبع خيشلا هدلو هذعب ةيوازلاب ماقو :يوانملا

 .(ه11١1) ةنس يف يفوت مث ءلاملا

 :هتافلؤم

 قرت انف اننا ركذ انك وهق + نسلعلا هئارك عم اربع انك ننارغشلا كرو

 .ًاراصتخا وأ ًاحرش وأ ًافيلأت هيف ةكراشم ينارعشللو الإ ةعيرشلا مولع نم ًاملع

 )١( «ىربكلا ننملا» رظنا 5554.



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 : هللا همحر هكرت يذلا هفلخم نمف

 .ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع ةيضرملا ةبوجألا 2

 .ةاضقلا بدأ 2-

 :نيلماعلا ءاملعلا تتارم ىلإ قيبلاطلا دانقزإ“

 .ةيدوبعلا بادآ ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا -

 .دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا -

 .ريذنلا ريشبلا ثيدح بيرغ يف رينملا ردبلا 0-

 بادآلا نم موقلا هب زيمت اميف قادحألاو عامسألاو سوفنلا ةجهب 2-

 .قالخألاو

 .نيدلا بادآ يف نيرتغملا هيبنت 2

 .رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا يف نيرتغملا هيبنت 2

 .ىربكلا رردلاو رهاوجلا -

 :ىطسولا ررتلاو نهاوجلا د

 .مالسإلا ةوخأ قوقح

 ريثكلا هيف عمج باتك وهو) ةروهشملا مولعلا دبز يف ةروثنملا رردلا

 .صاوخلا يلع خيشلا ىواتف نم صاوغلا ررد -

 .راونألا حقاول ليذ 2 -

 .ةيهلإلا تافصلا ىف ةيفشكلا دعاوقلا

 .ربكألا خيشلا مولع يف رمحألا تيربكلا -

 .ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك



 فلؤملا ةمجرت

 ننملا) قالخلا ةمعنب ثدحتلا بوجو يف قالخألاو ننملا فئاطل

 .(ىربكلا

 .(ينارعشلا تاقبط) رايخألا تاقبط يف راونألا حقاولا

 .ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول

 .(بطلا يف) يديوسلا ةركذت رصتخم

 .مالسإلا ناكرأ رارسأ -

 . يبطرقلا ةركذت رصتخم 2-

 .ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ -

 .نيفراعلا قيرط موسر ىلإ نيكلاسلا كرادم

 .ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا قراشم 2

 .ةينسلا حنملا 0-

 .ةنسلاب سبلتلا يف ةنملا حنم 2

 .ىربكلا نازيملا --

 .رباكألا دئاقع يف رهاوجلاو تيقاويلا

 .ةيهلإلا تافصلا يف ةيفشكلا دعاوقلا -

 .ةضورلا رصتخم «ضورلا ىلع ةيشاح

 .ةجهبلا حرش ىلع ةيشاح

 . يدزألا هللا دبع نب دينس مامإلا ريسفت ديرجت 5

 .ىربكلا يقهيبلا نئس رصتخم ِت

 .يطويسلل صئاصخلاو تازجعملا باتك رصتخم

 .يشكرزلا دعاوق رصتخم

 .كلذك راونألا حقاول همساو ةيكملا تاحوتفلا رصتخم 2



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 .كلام مامإلل ةنودملا رصتخم 2

 .نيدهتجملا ةلدأ نايب يف نيبملا جهنملا -

 .لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم

 .نونكملا هللا باتك مولع يف نوصملا رهوجلا -

 .داهتجالا داوم نايب يف دابكألا محفم 2

 .نآرقلاب لمعي مل نم لك ىلع نالذخلا حئاولا

 . ماهلإلاب لمعلا باجيإ قلطأ نم قنع يف ماسحلا دح

 .صنلا فلاخ اذإ ماهلإلا مكح ىلع صحفلاو عبتتلا -

 .فتاوهلاب لمع نم رصبل فطاوخلا قوربلا

 .ناجلا ةلئسأ هجو نع نارلاو باجحلا فشك

 يف نحللا نم عناملا بارعإلا بابل :اهمساو وحنلا ملع يف ةلاسر 2-

 .باتكلاو ةنسلا

 .نآرقلا بيرغ بارعإ يف ةلاسر

 :ناونألا ةلاضو. 2 ٠

 .سانلاب نظلا نسح يف سايكألا ةفحت 2

 .عرولاو دهزلا يف قدصلا نايب يف عمللاو رردلا -

 .دئاقعلا ملع يف دئالقلا دئارف

 .سايقلا ملع يف سابتقالا -

 مث مولعلا يف ةسارك ةئم هللا همحر فلؤملا بتك دقو ءًاضيأ اهريغو
 يلي

 )١( ؟ىربكلا نئملا» يف فلؤملا هركذ هبتك نم ركذ ام بلاغو .47 «؟نئملا فئاطل» .



 فلؤملا ةمجرت

 ىتش مولع ىلع اهلامتشا اهيف ىأر ..تافلؤملا هذه يف رظن نمو
 ء«فوصتلا لوصأو ءهقفلا لوصأو ء؛هلوصأو ثيدحلاو «هتلدأو هقفلاك

 ,خيراتلاو «للملاو دئاقعلاو «ةماعلا بادآلاو «ءبطلاو .وحنلاو «ةيبرتلاو

 ءهرصع يف هريظن لق يملع خوسرو ةناكم ىلع لدي امم ءاهريغو «لاجرلاو

 هبتك ىلع اوفكع قارشتسالا لاجرف «مهريغو نيملسم نم هدعب نم رهبأ ىتح
 «نوسلكين»و «دلانودكام»و «زرلوف» لثم مهراظنأ تفلو مهرهبأ ام اهيف اوأرو

 . '"”ههريغو «تخاشاو «رميورك»و

 :هتافو

 ىدامج نم رشع يناثلا يف ينارعشلا باهولا دبع مامإلا حور تضاف

 ىلإ بهاذ انأ :هللا همحر هتاملك رخآ تناكو «(م15760 ه91) ةنس ىلوألا

 .نيمآ نيملسملا عيمجو انل هْنَّرو امب انعفنو «هنع هللا يضر «ميركلا ميحرلا يبر

 :هلاوقأو هراعشأ نم فرط

 ةيبدأ روطس هلو «عيفر قوذو ء«فهرم ٌسح بحاص ينارعشلا ناك دقل
 ةغل نم اهبرقو «ةرابعلا نيل نم هبتك يف ًانايحأ هارن امو ءرثنو رعش نم «ةعتام
 مدقي ينارعشلاف «ةلأسملا هذه يف هداهتجال عجار كلذف ؛هرصع يف ةماعلا

 ىلإ ةاعدلا ضحيو لب ءاهرطس يف قنأتلاو ةرابعلا ةماخف ىلع مهفلا ةجاح

 . ًاعفن ىدجأ كلذ نأ ةيعادلا ملعي ناك نإ ةماعلا ةغلب ملكتلا

 ءيشلا موقلا راعشأ نم دشنأ «نارلاو باجحلا فشك» سيفنلا هباتك يفو

 .مهرعش نم فرطب اهيلع دهشتسيو الإ ةلأسم نم امف ءريثكلا

 [لماكلا] :"”ىلاعت هللا مسق امب اضرلا يف هللا همحر هرعش نمو

 اذه يف ليوطلا قيفوتو ؛كرابم يكزو ءرورس يقابلا دبع هط :نم لك هبتك ام رظنا )١(
 :فيحبلا

 . ١7 «ننملا فئاطل» ()



 ًءانث كيلع يصحأ ال ٌبراي

 ٌةمكح َكلعف ُنيعو ٌميكحلا َتنأ

 ةصلاخ «ىلاعت هللا ةبحم يف هلو

 الو ٍدوجولا يف ٍءيشل ال ْمكّبحأ
 مهلئاضف نم انورمغ ًةداس اي

 مهُقر تحت ًاكولم انورّيصو

 انتعاط تحت ًاكولم انومدخأو

 دف رباكألا ىذا انوضلخو

 ألم يف رشحلا مويب انوعّقشو

 ثزجع ام ٍتانجلا نم انوعطقأو

 مهدبعل ًامدق مهِلضف نم ّلكلاو

 : ""”ظوظحلاو للعلا ع

 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 ًءاس وأ ينّرس رمأ لك يف

 املا واما تسلا تدع نق

 ًءاود هارن ايندلا يف ًءادلاف

 [طيسبلا]

 الدب مكب يغبأ الو مكاوس وجرأ

 اللحلاو ناجيتلا انتاذ اوسبلأو

 اليو الب انونغأو ةعانقلا لاح

 9هاللُد ىجدلا يف انمقو انمدخ امل

 الم دوجولا يف ملخر جفضو رفع

 ©9”اللخلا نع مهونغأو يداعألا نم

 ةدعلا اهوواوخرأو كولا نع

 الصّناو نينوكلا مهدوج ّمعف

 مهتنسلأو «ةحبسلا مهيديأ يف نوذخأيو «فوصلا نوسبلي ةعامج تيأر

 هل ىلاعتو هناحبس هللا ماركإ اهيف ىأر ايؤر دعب اهبتك دق ناكو «587 «ننملا فئاطل» )١(

 .هلتق يف اوُعَسو هوذآ نيذلا هيئئاش ىذأ لمحت دق ناكو «ةرخآلا ىف

 «سانلا يف هتاعافش لوبقو ؛هل كولملاو ةالولا ةعاط نم هيلع هللا معنأ امب يّروي (؟)

 :مهضعب لوق دح ىلع وهو ءامهريغو «ياب ناموط ناطلسلاو ؛يروغلا ناطلسلاك

 ءاملعلا مكحتل كولملا ىلعو ىرولا ىلع نومكحيل كولملا نإ

 .ةمايقلا موي هيدساحو هئادعأل ةعافشلا هسفن مزلأ هللا همحر هنأ عملي (*)



 فلؤملا ةمجرت

 كلذ دعب مث ءنفسلاك مهنوطبو ؛حيسامتلا هاوفأك مههاوفأو «براقعلاك

 .مهاّيإو كاّيإف «قيرطلا نوعّدي

 قاوتأو قاوشأ اذ هبحاص نوكي نأ ةبحملا ماقمب موقلا دارم امنإو

 «مالطصاو قرغو «دجوو نينأو نزحو «فغشو فسأو فهلو «قارتحاو

 رهسو .«قلمو قرأو «ءلوبذو لوحنو «ءاقبو وحصو ركسو «قحمو ءانفو

 «ةبيغو ةريحو .«ةشهدو ةتهبو «دايقناو ةلزعو «دارفناو ةدحوو ءداهسو

 نارينو .عومدو عوضخو عوشخو «ءاكبو ءانضو ءالبو «ةكرحو نوكسو

 ءدومجو دومخو ءدوهشو نالعإو ءرسو نامتكو ءحوبو حونو ءناجشأو

 امأو «هرمأ لئاوأ بحملا تافص اهلكف «كلذ ريغو «حارسو نجشو حارطاو

 نم  يخأ اي كاّيإف ءهفاصوأ رصحت الف :هتياهنو هطسوت لاح هفاصوأ

 .انفصو امك تنك نإ الإ «كايإ مث ةبحملا ىوعد
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 : دعبو

 هتناسحإو هرب لئاوعب انيلع دوعي نأ «لسوتأ هترضح حاتفمبو «لأسأ هللاف

 ةّرق نوكن ىتح «لمعلاب ملعلا عفش انمهلي نأو ءانملع امب انعفني نأو ءلّبقتيو

 ريخ هناحبس هنإ هِي هللا دبع نب دمحم انالومو انديس .مدآ دلو ديسل نيع

 .لومأم ريخو لوؤسم

 هس اه
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 ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 [ ئلؤملا ةمدقم ]
 «نيبملا رونلا دمحم اندلع نله ملتفأو يلصأو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ مهبحصو مهلآ ىلعو «نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو

 هةيقاخو لوصت هالك ىلع يسكت ه5" ةلالكبلا ايغفتقا هلا ه3

 ءملعلاب لمعلا كرت :انه ةلاطبلا نم دارملاو «ءلمع الب راصو «لطعت :ريجألا لطب

 انعّيض دق) :امهّلوق مالسلا دبع نب نيدلا زعو يلازغلا نع ينارعشلا مامإلا ركذ امك

 دمحم يبأ خيشلا دي ىلع مالسإلا ةجح كلس امنيح كلذو (ةلاطبلا يف انرمع

 لهأ لاوحأ نم اقاذف «يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا دي ىلع مالسإلا خيشو «يناغذابلا

 هللا يضر امهملعب ةمألا تدتها نمم امهف ..الإو «كلذ نالوقي امهلعج ام قيرطلا

 . امهنع

 ءاهقفلا مولع اندجو دق) :يلازغلا مالسإلا ةجح لوق كلذك ينارعشلا لقن دقو

 ءيش يألو :نيفراعلا ضعب هل لاقف (اهيف انرمع عيضن مل انتيل ايف «ًاباجح اهّلك
 هللا ىلع ًاليلد هتدجول . .دوجولا يف ءيش لك يفو اهيف ترظن ولف ؟ًاباجح اهلعجت
 ىلع اهتلالد هوجو فرعف «كلذ ىلع لمعف .كنع باجحلل ًاعفارو «ىلاعتو كرابت
 دبعلا نع فشكي رون ملعلا :لوقي راصو ؛لوقلا كلذ نع عجرف ءالعو لج قحلا

 ها .هميلعتو هملعت يف لجو زع هلل صلخي مل نم ىلع اباجح نوكي امنإو .ءبجحلا

 ناك هنأ :يسدقملا مناغ خيشلا نع ركذ امدنع ىنعملا اذه ينارعشلا دكأ دقو

 كرابت هللا ةرضح ىلإ هنم مهلصوي ىتح وحنلا ملع قيرط نم مهلك هيديرم كّلسي
 .ىلاعتو

 فيلأت ببس
 ةلاسرلا



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ ف راونألا
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 .ُهَملاعو رصعلا َلهاج اهب َعفني نأ هللا ٌلأسأ

 اة اق

 ةسارد نم كلذ نيبتيو ؛ةقيقح ينارعشلا مامإلا اهشاع دق ةروكذملا ةلاطبلاو 0

 نم امهيف رثكأ دقف ««نيرتغملا هيبنت”و ؟نئملا فئاطل» :اميسالو هتافلؤم نمو ءهرصع

 . هنع ىلاعت هللا يضر هنمز يف ةيدرتملا ةلاحلا فصو

 .(174 ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا) (57-81-84-86 ننملا فئاطل)



 ١ لا /
 ا لّوألالّصَّملا

 ىلاَعَت هللا يف ٍةَبْحَّصلا لْضف ْنِم ٍءيَش ركِذ يِف

 ؟لفنا امهيأ نم ىلاعت هللا يف ةبحصلا نأ :- بحي ام ىلإ كايإو ُهللا ينقفو  مملعا

 0 افي اين ءاملخلا بحر ةقو نوكلا "فاذا ركأ نمو «مالسإلا ىرع قثوأ

 «تافآلا نم ةمالسلل ٌبرقأ ةلزعلا نإ :لاقو ءاهنم رذح نم امأو ءًافلخو

 . .تاعاطلاب لاغتشالل ''”مزحأو «تاطلاخملا يف قوقحلا لمحت نم ُدعبأو

 ءهلاح لّمّكو هكولس ىهتنا اذإف ءارصاق ماد ام ديرملا قح يف كلذ امنإف

 ةطلخلا لب ءًةطلخلا هقح يف ُلضفألا ناك . .هقلخ عم هللا دهشي راص نأب
 مهضعب لاق امك ٌةبجاو اذه لثم قح يف هرمع رخاوأ يف فراعلا نكل 2"

 لاغتشالا لجأل عطقأ يأ : مزجأ ىنعمو .(أزجأ) :(ب) يفو .(مزجأ) :(أ) يف )000

 . تاعاطلاب

 لاغتشالل تاياهنلا يف سفنلا اهيلإ نكستو «تايادبلا يف ةبولطم ةلاح :ةلزعلا (؟)

 يف لاز ام يذلا وهو) رصاقلا ديرملل ةلزعلاو ءهللا همحر ينارعشلا نيب امك تاعاطلاب

 «سانلا ضعب همهوتي امك ةمات ةلزع تسيل (ةيكزتلاو ةيبرتلا نم ىلوألا كولسلا بتارم
 نيحلاصلا تاماقم هل لصحتت ال ديرملاف «كّلسملا دشرملا فارشإ تحت ةلزع يه لب

 نوكي الو «سفنلا ةدهاجمو  قيرطلا ناكرأ دحأ وه يذلا  ملعلا بلط يف دجلاب الإ

 امأ ,مهلاعفأو مهلاوحأب ءادتقالاو «لمعلاو ملعلا لهأ نم نيقداصلا ةبحصب الإ كلذ

 ؟ملعلا ذخأيس ْنَم ْنَعَف «ديرملا ىلع نوكي ام ٌرضأ كلذف :قلخلا نع ماتلا عاطقنالا

 !؟حالصلا لهأ لاوحأ شيعيو ةنسلاو باتكلاب لمعلا هل ىتأتي فيكو

 امك ةبجاو ةفرعملا لهأ ةعباتمو «قيرطلا ناكرأ نم نكر ةبحصلا نأ ىسنن الو

 :«ةرهوجلا» بحاص لوقل 'هحرش» يف يواصلا لاق

 ةحالا ءانع هتبافقتلا وبا اذنك دب و ل عم اا وحك

 ْمَهُفُي ظفلب موقلا ىكح اذك مهنم ربح 5 نتاع ودق



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 ا امك «سانلا عسي تقو هل ريصي الف «ةيادبلاك ةدحتولا ىلإ نحب

(000 

00 

 ٌةلزعلا :لاقي ال هنأ ملعف «”"”رصنلا ةروس هيلع تلزنأ نيح لكي هللا لوسرل

 .«لوصألا يف الو عورفلا يف ال ديلقت هيف سيل «دينجلا قيرطب ذخألا كلذكو

 .778 «يواصلا .ًاعرفو ًالصأ ةنسلا قبط ىلع لمعلا ةيفيك عابتا وه امنإو

 لفغ دقف . .ةيلكلا ىلع قلخلا رجه نأشلا اذه ةمئأ اهركذي يتلا ةلزعلا نأ نظ نمو

 .[44 :توبكنعلا] «ٌرليْلا أونوأ تلا روُدَصم يف تي ْتنَيَ ٌرْه لب :هناحبس هلوق نع

 دمحم .د مالك ىلإ عمساو «ةنيفلاو ةئيفلا نيب ةبولطم ةقلطملا ةلزعلا نأ ريغ

 :ءارح راغ يف ةلزعلاو ةولخلا ىلع قلعي وهو يطوبلا ناضمر ديعس

 «ًادج ةميظع ةلالد ةثعبلا ليبق ِِكَك هللا لوسر بلق ىلإ ْثبّبُح يتلا ةولخلا هذهل نإ
 يهف ؛ةصاخ ةروصب هللا ىلإ نيعادلاو «ةماع نيملسملا ةايح يف ىربك ةيمهأ اهل

 ناولأب ًامئاق «لئاضفلاب ًايلحتم ناك امهم همالسإ لمكي ال ملسملا نأ حضوت

 هسفن اهيف بساحي «ةولخلاو ةلزعلا نم ٍتاعاس كلذ ىلإ عمجي ىتح «تادابعلا

 يف اذه هللا ةمظع ىلع كلذ لئالدو ,ءنوكلا رهاظم يف ركفيو هل هللا بقاريو

 عضوم هسفن عضي نأ ديري نمب فيكف «حيحصلا مالسإلا هسفنل ديري ملسم يأ قح

 . 97 «ةريسلا هقفا !؟قحلا قيرطلا ىلإ دشرملاو هللا ىلإ يعادلا

 هيلإ ىعسي يذلا هتيص راشتناو هترهش نإف :تايادبلا يف ديرملا لاح نع امأو

 دابع نبا ةمالعلا لاق .هيلع ءيش ٌرضأ ملعلا ءايعدأ نم ةلهجلا هيف اهيمنيو ؛هلهجب

 كلذ نأل ؛تيصلا راشتناو ةرهشلا نم ديرملا ىلع ّرضأ ءيش ال :(هال47) يدنرلا

 .9ل5 «بهاوملا ثيغ» . اهكرتب تانج وه ىلا هظوظح مظعأ نم

 ْنَمَو#» :ةلاسرلا فرش لمحو ةنامألا غيلبت همزل . .هتجح تيوقو «هدوع دتشا نإف

 .[57 :تلصف] هاًسِلَص َلِحَمَو ِهَّلَأ َلِإ 15 نّمَم الو ُنَمْحأ

 همزلت رصاقلاف ءفصولا قفاوي امب نكلو «لاوحألا لك ىف ةنسح ةبحصلاف ؛ًاذإ

 هللا نيد رشنيل ؛رشبلا سانجأ طلاخي لماكلاو «بدألاو ملعلا لهأو نيحلاصلا ةبحص

 ةالومل هلكي ارغتتم ةلزعلا للإ لسيف ةءرمع خاوأ نك فراعلا انآوب قو هبت قالخأو
 .(بادآلا) يف هنع ثيدحلا 500 «ًابيرق يتأيس امك لجو زع

 .(عقو) لدب (لاق) :(ب)و (أ) يف
 يف يراخبلا ىور دقف ؛ةروسلا هذه تلزن نيح هسفن ٍكي يبنلل تيعُن امدنع كلذو

 خايشأ عم ينلخدي هنع هللا يضر رمع ناك» :لاق سابع نبا نع (5917/0) "هحيحص)



 ةبحصلا لضف نم ءيش ركذ يف :لوألا لصفلا

 . "ًاقلطم لضفأ ةطلخلا الو ًاقلطم ٌلضفأ

 يه امنإو «ةقيقحلا يف ةبحصب تسيل ىلعألل ىندألا ةبحص نأ ىفخي ال مث

 لاقف ؟هلثم ءانبأ انلو انعم اذه لخدُت ّمِل :لاقف هسفن يف دجو مهضعب نأكف ءردب

 هتفرعم ىلإ وأ لَك هللا لوسر نم هتبارق ىلإ ريشي) متملع ثيح نم هنإ :رمع
 هنأ تير امف ءمهعم هلخدأف «موي تاذ اعدف («حتفلا» يف رجح نبا هركذ «هتنطفو

 هللا رصَن ءآَج اًدإ# :ىلاعت هلوق يف نولوقت ام :لاق «مهيريل الإ ٍظذئموي يناعد

 ءانيلع حتفو انرصن اذإ هرفغتسنو هللا دمحن انرمأ :مهضعب لاقف ؟9©(4 َْحَتَمْلأَو

 ءال :تلقف ؟سابع نب اي لوقت كلذكأ :يل لاقف ءًائيش لقي ملف مهضعب تكسو

 هللا رصن ءاج اذإ :لاق ءهل هملعأ ِيَي هللا لوسر لجأ وه :تلق ؟لوقت امف :لاق

 :رمع لاقف .ًاباوت ناك هنإ هرفغتساو كبر دمحب حبسف  كلجأ ةمالع كلذو  حتفلاو

 .«لوقت ام الإ اهنم ملعأ ام

 امك «ةرخآلا رمأ يف داهتجالا ةمالع نم امهب رومأملا رافغتسالاو حيبستلا ناكف

 رمأ يف ًاداهتجا طق ناك ام دشأب ذخأف» :سابع نبا نع ةمركع قيرط نم كلذ يور

 .«يرابلا حتف» يف امك يناربطلا هاور «ةرخآلا

 اولمعَو اهم نذل الإ ٍسنب لع مهي تنل للا نب اي ٌنإَو# :ىلاعت لاق )١(
 ةبحصلاو ةلزعلا نيب عماجلا ىنعملا ىلإ مهدحأ هنن دقو 2114 :ص] «ِتَحَِصل

 :لاقف

 هَدئِع وسلا سيلج نم ريح ناسنإلاٌةدحو

 ةلحو رملاووعق نم ٌريخ ريخلا ٌسيلجو

 :لاقف كلذ يف ةدئاف يدنقرمسلا ثيللا وبأ هيقفلا ركذ دقو

 «ةلزعلا يف ةمالسلا :لاقو «ةلزعلا بحأو ةطلاخملا كرت سانلا ضعب راتخا دق

 «لعف . .هنيدل ملسأ ناكل لزتعا ول لاحب ناك اذإ لجرلا نإ :كلذ يف لوقن يذلاو

 فرعي نأ دعب لضفأ هل ةطلاخملاف . . ساوسولاب لغتشا هسفنب الخ ول لاحب ناك ولو

 . 117-77 «نيفراعلا ناتسبا .مهميظعتو مهقوقح



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 .هماقمب طيحيو هرحب نم برشي نم وه :ناسنإلا بحاص ذإ ؛ةمدخو ٌميلعت

 ال

 يزاجم ٌقالطإ لوسرلاو يباحصلاو «خيشلاو ديرملا نيب ةبحصلا قالطإف
 000: هذ
 . 2 ىفيفح

 لضف ىف ةدراولا رابخألا نم ًائيش كيلع درونف ..كلذ تملع اذإ

 . "”ليلدلا ىلع عالطالاب ىوقي بلقلا نأل ؛هللا يف نيباحتملا

 :لاق ؛«هتلاسر» يف يريشقلا مامإلا كلذ ركذ امك )١( ةبحصلا عاونأ

 .ةمرحلاو قافولاب عباتلا ىلعو .ةمحرلاو ةقفشلاب عوبتملا ىلع يضتقت يهو : كنود

 .(ةّوتفلاو راثيإلا ىلع ةينبم يهو :ءارظنلاو ءاَمْكألا ةبحصو

 ضعب هلأسو يبرغملا فلخ نب روصنم تعمس) :لاقف كلذ ديؤي ام ركذ مث

 مل ينإ :لاقو ًارزش هيلإ رظنف ؟يبرغملا نامثع ابأ تبحص ةنس مك :انباحصأ

 .(ةدم هتمدخ لب « هبحصأ

 ةبترم ّولع ىلع هنم رارقإ وه ينالفلا ملاعلل مداخ هنإ :مويلا ملعلا بلاط لوقف

 :يردنكسإلا هللا ءاطع نبا ةمالعلا لاق ء مهيديأ

 يف َةّلع خياشملا ةبحص لعجت الف «مهتبحصب ىدتها رباكألا بحص نم لك سيل
 نوعّديو «ًانالف يديس تيأرو «ًانالف يديس تبحص :لهاجلا لوقي امك . . .كنمأ

 ًافوخ خياشملا ةبحص مهديزت نأ مهل يغبني ناك لب «ةلطاب ةبذاك اهلك ىواعد

 .04 «سورعلا جات" . ًالجوو

 :ميركلا نآرقلا نمف
 ١١9[. :ةبوتلا] «َتقيدَصلأ مم اوُوُكو هلأ اُمَنأ وَما يلا اًبيأتَبط :ىلاعت لاق 2 6

 1١8[. :فهكلا] «َيَتْلأَو َةْرَدَفْلاِب مُهّيَر توعدي يذلا مم َكَسْنَ رسول :ىلاعت لاقو
 .[117 :فرحزلا] «تِقّتَمْلأ اّلِإ ٌوُدَع ٍضْعَبِل ْمُهُضَعَب قيموي ءالِجأْلا#» :ىلاعت لاقو 0 2 001 عسل سرر سل ل للم ريصيك قا 1 هاوإع

 يف مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلعو انيبن ىلع ىسوم انديس ناسل ىلع هناحبس لاقو
 . (اَدْشُر َتَمَلُم امم ِنَمِلَعُت نأ َجلَع َكْعَبَنَأ لَم :مالسلا هيلع رضخلا قح مم سو

 .ميكحلا ركذلا يآ نم ريبك ٌمكو



 ةبحصلا لضف نم ءيش ركذ يف :لوألا لصفلا

 لظ ال موي هَل يف هللا ٌمهلظي ٌةعبس» :؟امهيخيحصا ىف ناتنيكلا ىورن

 نحاتسلا# لع هلق لجرو هللا ةدابع يف افك تاكو لد انغ مامإ :هّلظ الإ

 ٌتاذ ٌةأرما هّنعد ّلجرو ءهيلع اقّرفتو هيلع اعمتجا ؛هللا ىف اًباحت ٍنالجرو

 ىَّنح اهافخأف ٍةقدصب َقّدصت ٌلجرو هللا ُفاخأ يأ :: 0 ٍلامجو بصنم
 راو ف تيما الافق 49 كور كامب نشا ةلاجش ملعت ال

 ْنلو ءاوسفت نس ةنجلا اولخدت ْنل وليت يبست يدلاو١ :ملسم ىورو

 مالسلا اوشفأ ؟متيِباحت هوُمتلعَف اذإ ءيش ىلع ْمكلدا الأ ةاوناحت نجح اونمؤت

: 

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )1١71( ملسم )١5477(2 يراخبلا 010

 «هيلع اقرفتو ءهيلع اعمتجا «هللا ىف اًباحت نالجرو» لكي هلوق دهاشلا نطومو

 انديسو كيسان( قوات ناك اهورمطتملا امنإو «ةدومحم ةبحص لك تسيلف

 يل لمْبَو» 0 هللا ناك مالبنلاو «ذلسلا هيلعو انيبن ىلع ىسوم

 ةلعركذ مث : .<«© تأ ف ةكرخأو (©9 كين هدي ْددْسَأ 69 ىنَك َنْرَه 9 لْخَأ ْنَم اًبزَ

 .[179-84 :هط] < رم © © اريك ديم ى» : كلذ

 ؛ناميإلا لهأ نيب ىنعم اهل سيل ةليبنلا تاياغلا ىلإ لصوت ال يتلا ةبحصلاف

 دعت ملف «دوجولا ةردان ةرد تحضأ ةبحصلا هذهو «ةوجرملا ةرمثلا ققحت ال اهنأل

 «لاملا عمج بيلاسأ نم ًابرضو «ةعتملاو هيفرتلا لئاسو نم ًالكش الإ مويلا ةبحصلا

 كرت ىلإ دئاع كلذو ءاهنم رطولا فارطألا يضقي امدنع يهتنت ةلولعم ًةرباع وأ

 قحلاب يصاوتلاو «هللو هللا يف بحلا :يهو الأ «ةوخألاو ةبحصلا يف ةينلا حيحصت

 .ماودلا ىلع ربصلاو

 نولخدت ال هديب يسفن يذلاو» :هيفو ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع (04) ملسم

 ميمج يف اذكه :هللا همحر يوونلا مامإلا لاق «اوباحت ىتح اونمؤت الو . . .ةنجلا

 ها .ةحيحص ةفورعم ةغل يهو ؛هرخآ نم نونلا فذحب «اونمؤت الو» :تاياورلاو لوصألا

 درو هنكلو ««يذمرتلا»و «دمحأ» دنع اذكو ءملسم ةياور يف دري مل :(نل) ظفلف

 اذكو «اوباحت ىتح اونمؤت نل» :يرعشألا ىسوم ىبأ نع ١86 /54 «كردتسملا» ىف

 فر 10/4 مسجنلاف يف ىقيهلا لات < تيلحلا ةيادب يف (نل) قلب يئاربطلا ةارز
9 « 

 .ةعامج هفعضو قثَو دقو «حلاص نب هللا دبع

 نم ةياغلا



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 ىلع اكلم هل هلا لسرأف هللا يفادل اخ لجر َرازل اهي كىورو

 كل لهف :ّلاق ءةيرقلا وذه يف يل ًاخأ ديرأ :لاق ؟ٌديرت َنيأ :لاق ءوّيجردم

 ينإف ؛ٌرشبأ لاق .هللا يف ُهُتببحأ يّنَأ ٌريغ ءال :لاق ؟اهّبرت ٍةمعن نم ُهَّدنع

 0ع انك كح دق نا نأ: كل هلا لوُسَر

 :ُهَّلظ الإ لظ ال موي ٍشرعلا ّلظ يف ٌةعبس» :هريغو ركاسع نبا ىورو

 هبلق لجرو .هلل الإ ُهّبحي ال ًادبع بحي ّلجرو .هانيع ٌتَضاَمَف هللا ٌركذ َلِجَر

 نأ ٌداكيف ِهنيميب ًةقدصلا يطعي ٌلجرو ءاهاّيإ ِهّبح ٍةَدش نم ؛ٍدجاسملاب ٌنَّلعم

 اهَسفن ٌةأرما هيلع ْتَضَرَع لجرو ءهِتيعر يف طسقم ٌمامإو ؛هِلامش نع اهيفخي

 ىمحف اوفشكناف ّردعلا اوقلف موق عم ٍةّيرس يف ناك لجرو وللا ٍلالجل اهكرتف
 1 ()(دهشتسا وأ اجنو اوَجن ىتح مهراثآ

 وي ةشرتغ لظ تحت هللا ُمُهَلظي ٌةعبس» :«ءامسألا» يف يقهيبلا ىورو

 ل ةنعاسبلاب ىلع لع در ءالطتلا كد

 نع هيلي ٌضغ لجرو وللا يف اًباحت نالجرو هللا فاخأ ينإ :لاقف ٍلامجو

 0 ع نم تلك يعور وللا ليبس يف ثّسرح ٌنيعو ء«هللا مراحم

 راعش وه يذلا مالسلاف ءلجو زع هلل ةطلخلا ىلع ٌضحلا ثيدحلا يفو 3

 هحرش يف يوونلا مامإلا اهركذ ةفيطل ثيدحلا يفو «فلآتلا بابسأ لوأ  نيملسملا

 يتلا نيبلا تاذ داسفو رجاهتلاو عطاقتلا عفر نمضتت يهو ىرخأ ةفيطل هيفو :لاقف

 .هبابحأو هباحصأ صخي الو «هاوه هيف عبتي ال هلل همالس نأو «ةقلاحلا يه

 )١( «درفملا بدألا» يف يراخبلاو «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (7077) ملسم )60٠0"؟(2

 .كلذ ببسب هيلإ ضهنتو ءاهحالصإب موقتو اهّيمنت :اهبرتو «قيرطلا :ةجردملاو

 ىمحف ...» :هيفو «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ١784/57 ؛ركاسع نبا خيرات" (؟)

 ."اوجنو اجن ىتح مهرابدأ
 ءهظفلب ءهلظ الإ لظ ال موي هلظب لالظإلا يف يور ام باب «تافصلاو ءامسألا» (9)

 لبسأ :لاقي امك ؛هتياعرو هتمحر يف مهايإ هلاخدإ :رظنلا لهأ دنع هانعمو :لاق



 ةبحصلا لضف نم ءيش ركذ يف ؛لوألا لصفلا

 ددوتلا هللاب .ناميإلا دعب لقعلا نمأر# :ةناميإلا :بعشا ىف ًاضيآأ ئوزو

 ةجرد هل تناك ْنَمو «ِةَّنجلا يف ٌةجرد مهل ايندلا يف ٍدّدوتلا لهأو .سانلا ىلإ
 . ؟74ةنيلا ىف وهف + .ةئجبلا ىف

 ٌعانطصاو «ٍسانلا ىلإ ُبّبحتلا ٍناميإلا دعب لقعلا سرا انها وو
 20 ال ا 1

 5 'رجافو رب لك ىلإ ٍريخلا

 ٌفلأي ال نميف ريخ الو «ءٌفلْوُيو ٌفلأي ٌنمؤملا» :ىنطقرادلا ىورو

 . "”«ٍسانلل مهعفنأ سانلا ٌريخو «كفلؤي الو

 دقف . .هلل َمنمو هلل ىطعأو هلل ضغبأو هش ّبحأ نم» :دواد وبأ كىورو

 .'؟«ناميإلا لمكتسا

 , 200 ف ضغبلاو هللا ىف بحلا لامعألا لضفأ» : اضيأ يورو

 ٌكتئاسل لمعتستو هلل ضغبتو ىلل بحت نأ ٍناميإلا لضفأ» : اضيأ يورو

 «كِسفنل ٌهّركت ام مهل َهّركتو «ٌكييفنل بحت ام سانلل بحت نأو «هللا ركذ يف

 لجو زع هللا ىلإ هتفاضإو «شرعلا لظ :ليقو «ةياعرلا ىنعمب ؛نالف ىلع هلظ ريمألا

 ها .كلملا ىنعم ىلع تعقو

 ةريره ىبأو كلام نب سنأ نع (40606 4005 48547 - )8051١ «ناميإلا بعش» )١(

 "ايوا ظانلاب تشل نب ليديا 2 ليوم ل رتملاو امهم اللا قو
 ناسحإلاو ةيدهلاو ةقالطلاو رشبلاب كل مهتبحم يف ببستلا :سانلا ىلإ ددوتلاو

 ريشي امك ءاهلجأل كنوبحيو سانلا كدوت ىتلا لاعفألاب نايتإلا :ليقو ؛كلذ وحنو

 . (هاله /8) «ريدقلا ضيف» رظنا «سانلا كعب سانلا يديأ يف اميف دهزا» :ربخ هيلإ

 . ًالسرم بيسملا نبا نعو «ًاعوفرم هنع هللا يضر يلع نع (4071) «ناميإلا بعش» ()

 .«دارفألا» يف ينطقرادلا هاور ()

 ءاج دقو «ءحيحصلا يف دهاوش هلو ةحصلا ةجرد ىلإ ىقري ةلمجلاب ثيدحلاو

 .(705) ؛دادغب خيرات دئاوز»و (916) «ةنسحلا دصاقملا» رظنا .ةتوافتم ظافلأب

 .هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع «(4781) دواد يبأ نتس (5)

 . هنع هللا يضر رذ يبأ نع ,(46649) دواد يبأ ننس )2(



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 لوا ريغ لقت او

 ؟يلالجل َنوباحتملا َنيأ» :ةمايقلا موي لوقي هللا نأ :دمحأ مامإلا ىورو

 . '"”«يلظ يف ْمُهلظأ َمويلا

 لضفأ . .مُهاذأ ىلع ٌربصيو َسانلا ظلاخي يذلا نمؤملا» :ًاضيأ ىورو

 . "”«مهاذأ ىلع ربصي الو نمانلا طلاخي هل يذلا نمؤملا نم

 («هّللا ىف

(010 

00 

 رف

0 

١ 2) 

 نب ذاعم نع ذاعم نب لهس نع ةعيهل نباو نيدشر قيرط نم 7417/0 دمحأ هجرخأ
 نافيعض ةعيهل نباو نيدشرو ١4١/٠١ ؛ريبكلا» يف يناربطلاو «هنع هللا يضر سنأ

 امك فيعض سنأ نب ذاعم نب لهسو 2894/١ ؛دئاوزلا عمجم# يف يمشثيهلا ركذ امك

 .؟١7” /5 «ليدعتلاو حرجلا» يف

 «ملسم حيحص» يف ثيدحلاو «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (؟737/17) «دمحأ دئسملا

 .(؟ ه5ه5)

 بدألا» ىف يراخبلا هاور دقو «هنع هللا ىضر رمع نبا نع «(57 /5) «دمحأ دنسم)

 : . (58/) «درفملا

 لي يبنلا دنع ًاسولج انك» :لاق بزاع نب ءاربلا نع «(7187/54) ادمحأ دنسم»

 :اولاق ءاهب يه امو «ةنسح :لاق .ةالصلا :اولاق ؟طسوأ مالسإلا ىرع يأ :لاقف

 :اولاق ءهب وه امو ,نسح :لاق .مايصلا :اولاق ءاهب يه امو ؛ةنسح :لاق .ةاكزلا

 نإ :لاق ءهب وه امو ءنسح :لاق .داهجلا :اولاق ءهب وه امو ءنسح :لاق .جحلا

 .«هللا يف ضغبتو هللا يف بحت نأ ناميإلا ىرع طسوأ

 هفعض 89/١: ؛دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاق «ميلس يبأ نب ثيل هدنس يفو

 نم رلخت ال ىرخأ قرط نم يور دقو .هيف فلتخم :يقارعلا لاقو ءرثكألا
 .فعضلا

 .مكحملا ءيشلا :قيثولاو ءًاتابثو ةوق اهرثكأ :ىرعلا قثوأو



 نجلا يف مُهُفرغ ىرُثَل هللا يف َنيباحتملا نإ) :حيحص دنسب ًاضيأ ىورو
 ءالؤه :لاقيف ؟ءالؤه ْنَم :ُلاقيف ءّيبرغلا وأ يقرشلا علاطلا بكوكلاك

 : 7مهلنا: ىف نوباحتملا

 سعت وها ىف ثمعلا ها رولا لامتعألا "تعاد: اضفنا ئوزو

 ةيحي ال ءرملا ٌبحيلف . .ناميإلا ًةوالح ّدجي نأ هّرس نما أ ىورو

(00 

 ةفإ

 ةرفإ

 ل ىلإ تسلا ثان ناعيالا دعب ٍلقعلا سأر» :يناربطلا ىورو

 . *«يشرعلا لظ يف وللا يف َنيباحتملا َّنإ) :ًاضيأ ىورو

 : ُهَّلَظ الإ ّلظ ال َموي ٍةمايقلا موي شرعلا ّلظ يف ٌةثالث» :ًاضيأ ىورو

 ؛خيشلا ركذ امك وهو «يردخلا ديعس يبأ نع 714٠( /6) - (87//) ادمحأ دنسملا

 «يراخبلا» يف وهو «حيحصلا لاجر هلاجر :«دئاوزلا عمجم» يف لاق . حيحص

 .(95851) ؟ملسملو نيك ورلا)

 .هيبشتلا ةروص ىلع قيلعتلاو حرشلاب 758/7 «حتفلا» يف رجح نبا ضافأو

 )١55/6(. (دمحأ دنسم)

 (ةوالح) لدب (معط) هيفو «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (1918/7) (دمحأ دنسم)ا

 :لاقو ١/" مكاحلا هجرخأو .تاقث هلاجر 1١ 'عمجملا» يف يمئثيهلا لاقو

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص

 :«ريغصلا» يفو «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (2071) «طسوألا» يف يناربطلا

 مل ةعامج هيفو :يمئثيهلا لاق .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع 0

 .(008) يواخسلل «ةنسحلا دصاقملا» يف ثيدحلا اذه ىلع مالكلا رظنا .مهفرعأ

 ١194/54 مكاحلاو ءهنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع ١47/٠١ ؛ريبكلا» يف يناربطلا

 ركذيس) رخآ ظفلب ذاعم نع يذمرتلا دنع وهو :يقارعلا لاقو ءامهطرش ىلع :لاقو

 ١ «ريدقلا ضيف» عجار (ًابيرق



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 نم اهكرتف اهسفن ىلإ ٌةأرما ُهّْنعد ٌلجرو ءُهعم هللا َّنأ ملع ةّجوت ٌثيح ٌلجر
 . '7(هللا لالجل ّبحأ لجرو «هللا ةيشخ ُس 2 عادم 4 5

 لوح ٍتوقاي نم يسارك ىلع هللا يف َنوباحتملا» :ًاضيأ ىورو
 : (ٍسشرعلا 52010

 ا ٌنيباحتملل يتّبحم تبَجو» هات هللا لاق“ انفما فوزو
2 2 205 

 5 يف َنيروازتملاو يف َنيلذابتملاو يف َنيسلاجتملاو

 يف ٌرخآو «قرشملا يف ٌدحاو «هللا يف اًباحت ٍنيدبع نأ ول» :ًاضيأ يورو
 ةبحت تنك يذلا اذه :ٌلوقي «ةمايقلا موي امهنيب هللا ٌعمجل ..برغملا

123 
 يي

 ًاّيسرك امهل هللا عضو الإ . .هللا يف نالجر ٌباحت ام» :ًاضيأ ىورو

 . ””«باسحلا نم هللا عرفي ىتح هيلع تلجأ

 يف امك يمئيهلا لاق ءهنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع (7/8975) «ريبكلا» يف يناربطلا )١(

 .كورتم وهو ريمن نب رشب هيفو 7١8/7: «ريدقلا ضيف»

 يف يمثيهلا لاق «هنع هللا يضر بويأ يبأ نع (7917) «ريبكلا» يف يناربطلا (؟)

 فعض ىلع قثو دقو «يئيللا زيزعلا دبع نب هللا دبع هيفو :؟ال/ ١ ؟عمجملا»

 «ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاق :لاقو هتمجرت يف «نازيملا» يف يبهذلا هدروأو ءريثك

 .759 /"5 (ريدقلا ضيف» رظناو

 يذمرتلا دنع وهو «هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع 5١/ ١9١ ؛ريبكلا» يف يناربطلا (©)

 ةياهن يف يتأيسو .هاجرخي ملو امهطرش ىلع :لاقو ١7١/4 مكاحلاو ,.(7740)

 .هلوطب لوألا لصفلا

 نب ميكح هدنس يفو «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (4077) «بعشلا» يف يقهيبلا (4)

 .ةقث :ةرم لاقو «سأب هب سيل :نيعم نبا لاقو ء«ءيشب سيل :ةعرز وبأ لاق عفان

 7١9/6. ؛ريدقلا ضيف» رظناو 2704 /7” «لادتعالا نازيم»

 :يمثيهلا لاق ءامهنع هللا يضر ذاعمو ةديبع يبأ نع ترض ؟ريبكلا» يف يناربطلا (5)



 ةبحصلا لضف نم ءيش ركذ يف :لوألا لصفلا

 . 7«ههترمز يف ٌرِشُخ انوفا جا نما: ضنا قووز

 ىلع ل الإ ّلظ ال موي هللا لظ يف هللا يف َنوباحتملا» : اا مرو

 . "”َنوعزفي الو ُسانلا ٌعِزفي ءرون نم َربانم

 َنويبنلا ٌمهطبغي ءءادهش الو ةايبنأب اوسيل ًادابع هلل َّنإ» :ًاضيأ ىورو

 :َلاق ؟هللا لوسر اي مُه ْنَم :ليق هللا نم مهبرقو مهلزانم ىلع ٌءادهشلاو

 ؛وللا ىف اوباحت «:ةيزافعم ماحرأ مهشيب لدصت مل ىتش نادل نم نان

 مهسلجيف ٍنمحرلا َماَذُق رون نم ٌربانم ٍةمايقلا موي مهل هللا ٌعضي ءاوُحفاصتو
 220 0 عا

 ." «نوعزفي الو سمانلا ٌعِزفي ءاهيلع

 ىلع ٌرونلا مههوجو يف «ةمايقلا موي اماوقأ هللا َنئعبيل» :اضيأ ىورو

 :لاق ؟مه ْنَم :ليق ء«ءادهش الو ةايبنأب اوسيل «ٌسانلا مهظبغي ؤلؤللا ربانم

 هللا ركذ ىلع ٌنوعمتجي ءىَّنش ٍدالبو ىَّنش ٌلئابق نم ءهللا ىف َنوباحتملا
1 

 فنصملل يغبني ناك :يوانملا ظفاحلا لاق .باذك وهو ءىمعألا دواد هيفو ت

 . 570 /8 «ريدقلا ضيف» .باتكلا نم هفذح (يطويسلا)

 .مهفرعأ مل نم هيفو :يمثيهلا لاق «ةفاصرِق يبأ نع )15١194( «ريبكلا» يف يناربطلا )١(

 هلو 237”:” /5 «ريدقلا ضيف» . فيعض يميتلا ىيحي نب ليعامسإ هيف :يواخسلا لاقو

 . ًابيرق يتآلا «بحأ نم عم ءرملا» :ثيدحك حيحصلا نم دهاوش

 «'طسوألا»و ءهنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع 48١/٠5١« «ريبكلا» يف يناربطلا (؟)

 «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا هلاق) رظن هدانسإ يفو «ءادردلا يبأ نع (131)

 هجرخأو .مهفرعأ مل نم هيفو :70ا//١٠ ؟عمجملا» يف يمثيهلا لاقو 01١

 . ليوط ثيدح نم ” «هدنسم) يف دمحأ

 يمشيهلا لاق ءهنع هللا يضر يرعشألا كلام يبأ نع 540 / ؛ريبكلا» يف يناربطلا (*)

 .اوقثو هلاجرو ٠ ةمنجتملا# يف

 اثجف :هيفو «نسح هدانسإ :لاقو ا/ا//١٠ ؛دئاوزلا عمجم» يف امك «ريبكلا» يف يناربطلا )5(

 .«.. .نوباحتملا مه» :لاق «مهفرعن انل مهّلح هللا لوسر اي :لاقف هيتبكر ىلع يبارعأ



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 اهتطاوبو ءاهيطاوب نم اًمّرهاوظ ىرُي افرغ ٍةَنجلا يف ْنِإ) :اضيأ ىورو

 َنيلذابتملاو «هيف َنيروازتملاو «هيف ّنيباحتملل هللا اهّدعأ ءاهرهاوظ نم
, 270) 

 ٍتوقاي نم ًادُمْعَل ِةَنجلا يف نإ» :ةريره يبأ نع خيشلا وبأو رازبلا ىورو

 «ٌيردلا ٌبكوكلا ءيضي امك ٌءيضت :ةحتشم تاوبآ اهل دضررر قم فرغ اهيلَع

 انلق

 (هللأ يف نوقالتملاو

 هللا ىف َنولذابتملاو ءهللا ىف ٌنوباحتملا :لاق ؟اهثكسي نم هللا لوسر اي :
00 

 :ىلاعت هللا لاق» :- حيحص نسح ثيدح :لاقو  يذمرتلا ىورو

 م 5 3 2 و 5 5 م 2ك 5
 ." «ًءادهشلاو َنويبنلا ٌمهطبغي رون نم ٌربانم مهل يلالج يف َنوباحتملا

 قرف

 قا

 . 9«تستكا ام هلو ءٌّبحأ نم عم ٌءرملا» : ًاضيأ ىورو

 يف يمثيهلا لاق «هنع هللا يضر ةديرب يبأ نع )١905( «طسوألا» يف يناربطلا

 .ففيعض وهو فيس نب ليعامسإ هيفو )51/8/١١(: «عمجملا»

 )١541(2 «دهزلا» يف كرابملا نبا ًاضيأ هجرخأو ,097”0 راتسألا فشك) رازبلا

 نباو 2508/١ «ءافعضلا» يف يليقعلاو )١477(2 «بختنملا» يف ديمح نب دبعو

 قيوط نم مهلك 4084458 تععلا* لقا ضينتلاو 2197/5 «لماكلا» يف يدع

 (5195) «ةيلاعلا بلاطملا» يف رجح نبا ظفاحلا هدروأ دقو «ديمح يبأ نب دمحم

 .ًادج فيعض 01٠١: /7 ؛رازبلا دنسم دئاوز رصتخم» يف لاقو .فيعض :لاقو

 نويبنلا مهناكمب مهطبغي» : ظفلب «هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع (؟17940) يذمرتلا

 .«نوقيدصلاو

 ثيدحلا ديؤي ثيدحلا اذهو ءهنع هللا يضر كلام نب سنأ نع (7587) يذمرتلا

 .«مهترمز يف رشح ..ًاموق بحأ نم» :ركذلا فلاسلا

 ءايبنألا عم نوكي لجرلا نأ :يهو ءاهركذ نسحي ةفيطل ثيدحلا اذه يفو

 الو «هتابوبحمو هتاوهشو هئاوهأ ىلع مهبح ميدقتو ءمهل هبحب ةنجلا يف نيقيدصلاو

 نإو  ةلاقملا هذه نإف ءلمع ريغب بح الف «لمعلا هليلد بحلا نإ :لئاق نلوقي

 ءايبنألا لمع لمعي نأ اندحأل ْىّنَأف «بابلا اذه يف درت ال  اهانعم يف تحص



 ةبحصلا لضف نم ءيش ركذ يف :لوألا لصفلا

 هللأ نوكي نأ :ناميإلا ًةوالح ّدجو هيف َّنك نم ٌثالث» ايا

 ةركيدنأو هل الإ هش أل ءرملا تح ناو اعهاوش' اممهبلا ٌثحأ هلوسوو

 الانف نقلي نأ ةركي اهم هلع هللا ةذقنأ نأ د رتكلا ف ةدهت نأ

 ."”«اضعب ُهْضعب ٌذشي ٍناينبلاك ٍنمؤملل ُنمؤملا» :ًاضيأ ىورو
 موي ةعافش نمؤم لكل نإف ؛ناوخإلا نم اورثكتسا» :راجنلا نبا ىورو

 . "9 «ةمايقلا

 يف ٍةنس ٍفاكتعا نم ٌريخ ٍقوش نع هيخأل ٍلجرلا ٌرظن» :ميكحلا ىورو
 3 («؟7(اذه ىدجسم

 ًاحرف ثيدحلا اذهب حرفي هنع هللا يضر كلام نب سنأ انديس وه اذهو !؟نيقيدصلاو

 ««تببحأ نم عم كنإف ُدعقا» :هلوقب انحرف مالسإلا دعب انحرف امف :لوقي ءًاميظع

 تنك نإو ؛مهايإ يبحل رمعو ركب يبأو ِةْلكَي يبنلا عم نوكأ نأ وجرأ ينإف :لاق
 .مهلامعأب لمعأ مل نإو :ةياور يفو .مهلامعأ نع رصقأل

 نيبحملا «لامكلا تاجرد نع نيرصقملا نينمؤملل سنأو ةيلست ثيدحلا اذه يفو

 نم لمشي هنع هللا يضر سنأ انديس هب كسمت يذلا اذهو ؛«لآ ريخ هلآو كك يبنلل

 انوجرو نيرصقم انك نإو كلذب انعامطأ تقلعت كلذكف «سفن يذ لك نيملسملا

 .مهعم هللا هركذف ًاموق بحأ ًابلك نإو «نيلهأتسم اهل نكن مل نإو نمحرلا ةمحر

 ثيدحلا حورش رظنا .ِةيلَك يبنلا بحو مالسإلا ةملكو ناميإلا دقع اندنعو انب فيكف
 :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع فلاسلا يبطرقلا مامإلا مالكو «هريغو يذمرتلاو ملسم دنع

 .4ِدِيصاَرَو طيب مُهبطر»
 :(دوعياو «نيحيحصلا» يف وهو «هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع (5174) يذمرتلا )١(

 .كلذك هيلع قفتم وهو ءهنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع (1978) يذمرتلا (0

 . اللي هعباصأ نيب كّبشو» :ةدايز امهدنعو

 زمرو :لاقو 242600 )١/ «ريدقلا ضيف» يف امك سنأ نع !هخيرات» يف راجنلا نبا هاور (*)

 .مهنم لالقإلا يغبتيف :نامزلا اذه ناوخإ امأ :هحرش يف لاقو .هفعضل فنصملا

 يف) (117) لصألا يف ءًاعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع «هرداونا يف وه (:)
 .هنع هللا يضر رمع نبا نع لال نبا هاور :«ءافخلا فشك» يفو :«(قاتشملا ةرظن لضف



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 12 َنيباحتملل يتّبحم ْثقح :ىلاعت هللا لاق» :ايندلا بأ نبا ىورو

 . "”«يّلظ الإ لظ ال موي ةمايقلا ٌموي شرعلا ٌلظ يف مُهّلظأ َمويلا
 أ الإ هللا ىف ًءاخإ ّلجر ٌتدحأ اَم» :ًاضيأ ىورو

 1 . "وةك

7 7 0 
 ىف ةجرد هل هللا تدح

 . "هلا يف بحت ْنَم ٌكِياعطب ُبصأ» :ًاضيأ ىورو

 نم ٌربانم ىلع ّىف ٌنوباحتملا» :ىلاعت هللا لاق :هريغو مكاحلا ىورو

 .'”«ءادهشلاو َنوقيّدصلاو َنوُيبنلا مهناكمب مّهظبغي ءرون

 هبحي ال ءرملا ٌبحيلف . .ناميإلا ّمعط ّدجي نأ ٌبحأ نم» :يقهيبلا ىورو
 .' اهلل الإ هرب

 اذإف ًاباذع ضرألا لهأب ٌمهأل يّنِإ) :لوقي ىلاعت هللا نأ :ًاضيأ ىورو

 ٌتفرص ..راحسألاب َنيرفغتسملاو «ّىف نيباحتملاو يتويب ٍراَّمْع ىلإ ٌترظن
 . ”(ههنع يباذع

 )١( ؛ناوخإلا» يف ايندلا يبأ نبا )4(.

 لاق :يوانملا لاق «هنع هللا ىضر سنأ نع )١1( «ناوخإلا» ىف ايندلا ىبأ نبا (؟)

 ؛ريدقلا ضيف» ءايندلا يبأ ا ًادضاع هل ركذ مث ل هدائسإ : يقارعلا

 .(: ١ ؟ /4)

 ظفلب هريغو «ًالسرم كاحضلا نع (191) «ناوخإلا» باتك ىف ايندلا ىبأ نبا (9)
 5078/١. «ريدقلا ضيفلا رظنا راق

 دقو 77940(2) يذمرتلاو .امهطرش ىلع حيحص وهو :لاقو 47١/5« «كردتسملا» (4)

 م
 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (8988) «ناميإلا بعش» ()

 :يوانملا ظفاحلا لاق .هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع )4061١( «ناميإلا بعش» (1)

 يئاسنلا لاق :لاقو «ننع رزتتلاو ءاتعفلا يف يبهذلا هدروأ «يّرملا حلاص هيفو

 7١5/7. ؛ريدقلا ضيف» .كورتم :هريغو



 اذه ىلع اهنم رصتقنو «ةريثك هللا يف نيباحتملا لضف يف رابخألاو

 ودعا

 كل

 ركذنو ءًاضيأ ةريثكف :نيلماعلا ءاملعلاو ءحلاصلا فلسلا نع راثآلا امأو

 : اهنم ًائيش - يخأ اي
 ةعاط ةقيرط عبّتا نم لك :لاق ىلاعت هللا همحر "”يرصبلا نسحلا نعف

 هللا حا اناكف احلام الجرب تخأ نمو هثؤوم كتمزل ': ىلاعت قحلا

 .لجو زع

 قحلا ٌةاجانمو «رايخألا ةبحص الول :هللا همحر "”يعفاشلا مامإلا لاقو

 .رادلا هذه يف ءاقبلا ٌثببحأ ام . .راحسألاب ىلاعت

(000 

00 

 ًاليلج ًايعبات ناك ءراصنألا يلاوم نم ءديعس يبأب ىنكي «نسحلا يبأ نبا نسحلا

 «ةوبنلا مالكب نوكي ام هبشأ همالك ناكو ءنزحلاو فوخلاب رهتشا ءًادباع ًادهاز

 .ةرصبلاب نفدو «(ه١١١) ةنس هنع هللا يضر يفوت

 يف هنع يقهيبلا اهجرخأو 27٠/١ «هتاقبط» يف هذه هتلاقم ينارعشلا ركذ دقو

 .(89/41/) «بعشلا»

 «١75/؟ «ءايلوألا تامارك عماج» 7١/١ ؟ينارعشلا تاقبط» 2167 /7 «ةيلحلا»

 . 677/4 ؟ءالبنلا مالعأ ريسلا

 دبع يف ْهْكَك هللا لوسر انديسب هبسن يقتلي «يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ
 ذخأ ء(ه54١7٠) ةنس رصمب يفوتو (ه٠6١) ةئنس ةزغب دلو ؛نيملكتملا ذاتسأ «فانم

 ةنسلا رصان هنع ذخأو ءهنع ذخأو نسحلا نب دمحم رظانو «كلام مامإلا نع

 «سمشلاك ايندلل يعفاشلا ناك :دمحأ هيف لاق .هرصع ةردان ناك «لبنح نب دمحأ

 .سانلل ةيفاعلاكو

 «هتاقبط» يف ينارعشلا همجرت دقو ١/ 5٠« «ينارعشلا تاقبط» ءا/١ /4 «ةيلحلا»

 .ركذ امك همامإ هنأل ؛ةمثألا يقاب ىلع همّدقو هذه



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 .حلاصلا لجرلل يِّبُح ءيدنع يلامعأ قثوأ :2'”ريخشلا نب فّرطم لاقو

 نإ تالا ةكفي كنها هير" فاعلا رفع رهن نأ لاقو

 قر نم ٌكافنتو «رارشألاب كّنظ ّنسحت نأو ءرادلا كلت يف ًةحارلا تدرأ
 .رايغألا

000) 

 رف

 «ىوقتلا لهأ ةيحاصم :هللا همحر "”يعافرلا نبا دمحأ يديس لاقو

 ةباحصلا نع ىور «نيعباتلا رباكأ نم «يشّرَحلا ريخشلا هللا دبع نب فرطم

 اذه يف هلو .ءوسلا ةيعوأ يف تارابع تيقبو «ملعلا بهذ :لوقي ناك ءثيدحلا

 مالغلا كلذ يف تددزا . .اهيلع يقيدص ةجاح مّدقف ةجاحب يمالغ ترمأ اذإ :ماقملا

 .(ه1١17) ةنس يفوت .اًبح

 14/١". «ينارعشلل تاقبطلا» «5717/؟ «ءايلوألا ةيلح#»

 هتبوت ببس يريشقلا ركذ «(ه1710) ةنس اهيف تامو ءدادغب نكس (ورم) نم هلصأ
 ءاهبيطو اهذخأف ءمادقألا اهتئطو دق «لجو زع هللا مسا اهيلع بتك ةقرو ىأر هنأب

 نبيطأل . .يمسا تبيط !رشب اي :هل لوقي ًالئاق نأك ىأرف ؛طئاح ىش يف اهلعجو

 .04 «ةيريشقلا ةلاسرلا» .ةرخآلاو ايندلا يف كمسا

 :تلاقف لبنح نب دمحأ تلأس هتخأ نأ اوركذ ىتح «عرولا ةياغ ًاعرو ًاملاع ناك

  دادغبب يرهاطلا ميرحلا سرح  ةيرهاطلا لعاشم انب رميف انحوطس ىلع لزغن انإ
 ؟هللا كافاع ِتنأ نم :لاقف ؟اهعاعش يف لزغلا انل زوجيفأ ءانيلع عاعشلا عقيو

 يلزغت ال «قداصلا عرولا جرخي مكتيب نم :لاقو ىكبف «يفاحلا رشب تخأ :تلاق

 . اهعاعش يف

 .77/8 7/4 ؛ةيلحلا» ءل”' ١/ «ينارعشلا تاقبط» 79 «يملسلل ةيفوصلا تاقبط»

 دمحأ سابعلا وبأ «نيفراعلا خيش دهازلا دباعلا ةودقلا مامإلا :يبهذلا ظفاحلا لاق

 . .دلو املف «لْمح دمحأو هوبأ تام ؛«يحئاطبلا مث يبرغملا يعافرلا نسحلا يبأ نبا

 :يعافرلاو (ه51/8) ةنس يفوتو (ه0٠5) ةنس دلو .روصنم خيشلا هلاخ هبدأو هابر

 .برعلا نم ةليبق ةعافر ىلإ ةبسن

 رمع خيشلا لاقف . .هيلع هنوهبني بيع هيف ناك نإ هباحصأ ىلع مسقأ هنإ :ليق

 اننأ كبيع !يديس اي :لاق ؟وه ام :لاق ءابيع كيف ملعأ انأ !يديس اي :يثورافلا



 .دبعلا ىلع هللا معن نم ٌةميظع ٌةمعن

 ةجردلا ىطني نأ دازأ نم هلآ همجر ؟'' ئاقفلا نأ نب ةوعشلا قبآ لاقو

 ٌةرارم هنع فرصت نأ ّبحأ نمو .هللا يف ٌُبحاصيلف . .ةمايقلا موي ىوصقلا

 . "”ىولحلا نم ًائيش هللا يف ًاخأ معطيلف . .فقوملا

 رف

 . ""0هل رفغ . .ةوهش هيخأ نم قفاو نم» :ثيدحلا يفو

 .هيف نم لمح ..بكرملا ملس نإ !ًرمع يأ :لاقو ءارقفلاو خيشلا ىكبف . كباحصأ

 .الا/ /؟١ «ءالبنلا مالعأ ريس

 ًاباتك ءاحلصلا ضعب اهل درفأ دقو ءهرصحت نأ نم رثكأ هبقانم :ىكبسلا لاق

 1/1 «هتاقبط» :اضاخ

 عاذ «يوبن ءايحو ديدش عضاوت عم «ًازربم ًاددجمو ةيملع ةضهن بحاص ناك

 هيف وهو ١4١/١ «ينارعشلا تاقبط» كلذك رظناو .قافآلا قّبط ىتح رشتناو هتيص
 ١ ..يعافرلا نبا دمحأ :خيشلا هيمسي امك

 ثيدحلا ىنعم ىلع لومحم (هيف نم لمح . .بكرملا ملس نإ) :هلوق ىنعمو

 .كانه هرظناو «بحأ نم عم ءرملا» :وهو هركذ قبس يذلا

 ٌجّرختو «هترايزل لزني ناطلسلا ناك ءلصألا يقارع ءرصم خياشم ءالجأ نم

 لبج حفسب نفدو «(ه1414) ةنس هنع هللا يضر تام ءريثك قلخ عفتناو «هتبحصب

 ناسل نم تيأر ام :ينارعشلا هيف لاق . سوفنلا ةدهاجم ىلع لدت هتارابعو «مطقملا

 .يعافرلا نبا دمحأ يديس نمو هنم ًاقالخأ عسوأ ءايلوألا

 .نقلملا نبال «ءايلوألا تاقبط» ١77/١ «ينارعشلل تاقبطلا»

 .«فقوملا ةرارم هنع هللا فرص ..ةولح ةمقل هاخأ مقل نم :ىوري

 يف قارع نبا هركذو .عضولاب «فينملا رانملا» يف ةيزوجلا ميق نبا هيلع مكح

 ماقو 7907/7 (هعضو ىلع قفتا ام يأ) هباب نم لوألا مسقلا يف "ةعيرشلا هيزنت»
 نباو «(4578) «بعشلا» يف يقهيبلا جرخأ نكلو .عجاريلف ءهيف هقرط ةساردب

 بحأ ..ةمقل ًاملسم هللا يف ًاخأ معطأ نأل» : ًاعوفرم (744) ؛دهزلا» يف كرابملا

 .«مهردب قدصتأ نأ نم ّيلإ

 ظفاحلل «هدئاوز رصتخم» يف وهو 758450(«2) «راتسألا فشكا يف امك رازبلا هجرخأ



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 يد وا اقل اصلا نستةرتا عون ةادولا تح دنا وق أ هش حلا نع ةرذ وقال لن [هنيحو ""ةقاقاولا يتلق
 . "”(ّبحأ ْنَم عم ٌءرملا» :ِكي هللا لوسر لاق ؛لامعألا نم ريطانقب

 يبأ نع يناربطلا هاور : 6 «(عمجملا» يف يمئيهلا لاقو يالا رجح نبا

 هقعضو . ئطخي :لاقو نابح نبا هقثو «يريمنلا ريمن نب دايز : هيفو ءرازبلاو ءادردلا

 .هفرعأ مل نم هيفو «هريغ

 ءملظم هدانسإ «حيجن نب رصن نع يوري :لاقو «نازيملا» يف يبهذلا هدروأو

 .ةدمعب اوسيل

 . .هتوهش ملسملا هاخأ معطأ نم» :ظفلب (7787) «بعشلا» يف يقهيبلا هجرخأو

 .دانسإلا ركنم ثيدح وهو «رانلا ىلع هللا همرح

 هللا ىلإ تابرقلا مظعأ نم نيملسملا بولق ىلع رورسلا لاخدإو ماعطلا ماعطإو

 اوشفأ» :ًاعوفرم رمع نبا نع هجام نباو يئاسنلاو دمحأ جرخأ دقف ؛لجو زرع

 .«لجو زع هللا مكرمأ امك ًاناوخإ اونوكو ؛ماعطلا اومعطأو ؛مالسلا

 رباكأ نم ناك «يتأيس يذلا افو يلع خيشلا دلاو ءافو دمحم هللاب فراعلا وه )١(

 :هل لاقف افولا تقو لينلا فافج دنع هل تعقو ةماركل :افولاب ىمسو «نيفراعلا

 نطوتسا دق ناكو ءلصألا يبرغم وهو .افو :هومسف ىفوأف «هللا نذإب علطا

 .ميظع ناويد هلو «(رئاعشلا» باتكو «سورعلا» باتك :هتافلؤم نم «ةيردنكسإلاب

 يلو عم ين : .؟ا//١ «ءابلوألا تاما اجل 27١7/7 6« نارعشلا تاقرط»

 .ّرم دقو «هنع هللا يضر سنأ نع هيلع قفتم (1)

 ةنس دلو :ينارعشلا لاق ءريهشلا يفوصلا يكلاملا ءافو دمحم خيشلا نباوه (9)

 «تاقبطلا» يف هتمجرتو «ليق امك (ه١80) ةنس يفوتو ءهطخب هتيأر امك (ها/١5)

 تافلؤم هلو ءاهيف هاياصوو همالك صّخل هنإ ثيح ؛تامجرتلا لوطأ نم ينارعشلل

 .ةفيرظ تاحشومو مظنو .ةدع

 .«فلتلا ىلع اوفرشأ ىتح جاجحلا شطع ّمح امل هنأ :يوانملا ظفاحلا ركذ

 : هلوأ يذلا هحشوم دشنأف ىوتأف

 امظلانم شاط لقعلاو امركت شاطعلا يس



 ةبحصلا لضف نم ءيش ركذ يف :لوألا لصفلا

 ٍداوس ريثكتب كيلع :هللا همحر ''”يلذاشلا بهاوملا وبأ خيشلا لاقو

 . ”(مهنم وهف . .موق ٌداوس ٌرثك نم نإف ؛مرقلا

 كنأ ملعاف . .هللا لهأ ةّدَداوم نع ةضرعم كسفن تيأر اذإ :ًاضيأ لاقو

 . هللا باب نع ٌدورطم

000 

 ةفإ

 كديب مهذخأ الإ نكي مل ول هنإف ؛"”ءارقفلا ٍةبحصب كيلع :ًاضيأ لاقو

 .برقلا هاوفأك اورطمأف

 .708/7 «ءايلوألا تامارك عماج» 27١7 /؟ «ينارعشلا تاقبط» رظنا

 نسحل هناسحإو هرب دئاوع كيلع هللا ديعي : ؛هلجأ نم هتببحأ نمم هب ددزت١ ىنعمو

 .هناحبس هلجأل هتببحأ يذلا كيخأل كظفح

 ءاملعلاو «رايخألا ءالجألا ءافرظلا نم ناك ؛بهاوملا يبأب ىنكيو يلذاشلا دمحم

 مهنع هللا يضر افو يلع خيشلاب هتاقبط يف ينارعشلا ههبشو «راربألا نيخسارلا

 يف ةفيطل تارابع هل ؛ةفئاطلا مولع يف «نوناقلا» باتك :اهنم تافلؤم هل « نيعمجأ

 كقالخأ مهرجهت نأ لبق رجهاف . .ءوسلا ناوخإ رجهت نأ تدرأ اذإ :اهنم ؛ةبحصلا

 .فورعملاب ىلوأ نوبرقألاو «كيلإ برقأ كسفن نإف ؛ءوسلا

 يبأ ىلإ هازعو )١17١( ؛ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا هدروأ ثيدح نم ءزج وه

 يف كرابملا نبا ىلإو ءدوعسم نبا نع «ةعاطلا» باتك يف دبعم نب يلعو ىلعي
 . ًافوقوم رذ يبأ نع ؛دهزلا»

 وه :ريقفلاف ءصاخلا اهلولدم اهل ةيفوصلا ةداسلا دنع ءارقفلا ةملك نأ ىفخي الو

 هنأ َلِإ ُةَرقُمْلا ُدْسَأ سان اماكي» :هناحبس هلوقب ققحتيو «هللاب الإ ينغتسي ال يذلا

 هللاب ةقثلا وه امنإو .مدعلاو ةقافلا رقفلا سيلف ١5[ :رطاف] «ُدَِحْلأ نمل وه ُهّلأَو
 .مسق امب اضرلاو ىلاعت

 :اهعلطم مهحدم يف ةديصق (ه554 ت) يناسملتلا نيدم يبأ خيشللو

 ارمألاو ٌُثاداسلاو ٌنيطالسلا مه ارقفلا ٌةبحص الإ شيعلا ةّذل ام

 ارو كربدع ايهم كظع لو مهسلاجم يف بدأتو ٌمهبحصاف



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 ناكل . .بئاصملا نم ايندلا راد يف مهباحصأ نع نولمحي ام عم ةمايقلا موي

 «ٌعيضو عفتراو ءريسك ٌَريجو ءريقف مهتبحصل ةيضتسا مكو «ةيافك كلذ يف

 مهب» :ثيدحلا درو مهيفو ءملاظم تعفتراو ءملاظ كلهو «ٌعينش رِيّسو

 . ''”«ًَنومحرتو ٌنورطمتو َنوقزرت

 ٌريخلا ىطعي نأ دارأ نم :هللا همحر ''”يريضخلا ناميلس خيشلا لاقو

 .ةبقارملا لهأ بحاصيلف . .ريثكلا

 دنع يبساحملا ثراحلا ةمجرت يفف .ءفلسلا ةنسلأ ىلع حلطصملا اذه ىرج دقو -

 لثم هيلإ مّدقف . .ريقف ىلإ تمّدق اذإ :ثراحلا لاق ةروهشملا «هتلاسر» يف يريشقلا

 . مهبادآب بّدأتو ءارقفلا بحص :مهتامجرت يف ىرت ام ًاريثكو .اذه

 درو دقو ««لادبألا» ثيدحيب ثيدحلا لهأ دنع روهشملا ثيدحلا نم ةعطق هذه )١(

 :اهنمو «ةنيابتم قرطو «ةدع ظافلأب

 '"عمجملا» يف يمثيهلا هنع لاق دنسب (١7؟19) «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ ام

 لثم ًالجر نيعبرأ نم ضرألا ولخت نل» :هنع هللا يضر سنأ نع ءنسح ٠

 .«نورصنت مهبو نوقست مهبف «نمحرلا ليلخ

 وهو هنع هللا يضر يلع دنع ماشلا لهأ ركذ :لاق حيرش ثيدح نم دمحألو

 :لوقي كي هللا لوسر تعمس ينإ ؛ال :لاق «نينمؤملا ريمأ اي مهنعلا :اولاقف «قارعلاب

 ىقسي «ًالجر هناكم هللا لدبأ . .لجر تام املك .ًالجر نوعبرأ مهو «ماشلاب ءالدبلا»

 .«باذعلا مهب ماشلا لهأ نع فّرْصضُيو ؛«ءادعألا ىلع مهب رصّتْنُيو .ءثيغلا مهب

 عمس دقو «ةقث وهو ًاحيرش الإ ءحيحصلا ةاور نم هلاجر :يواخسلا ظفاحلا لاق

 .هنع هللا يضر يلع نم مدقأ وه نمم

 ١95. «تاعوضوملا ةركذت) 232٠6١ /4 «ريدقلا ضيف» :(8) «ةنسحلا دصاقملا» رظنا

 نم ثيدحلا عمس ء«دبعتلاو دهزتلا يف ميظع مدق ىلع ناك ءرشاعلا نرقلا نايعأ نم (؟)

 خيشلا ناكو ؛هريغو يموحرملا نع قيرطلا ذخأو «يناجوألا بطقلاو يطويسلا
 نيتسلا دودح يف يفوت «هروزيو همظعي هماقم ولع عم (يتأيسو) نانع نب دمحم

 .58/4 يوانملل «؛ةيردلا بكاوكلا» .ةئم عستلاو



 ةبحصلا لضف نم ءيش ركذ يف :لوألا لصفلا

 نأو هناميإ: لمكي نا دازأ نم :هلا ةمحر ؟'"ضارخلا نلغ ئدينم لاقو

 درو دقف ؛هللا يف ٌدولاب كيلع :هللا همحر '"'”نيدلا لضفأ يديس لاقو

 يل تيداع وأ ءًايلو يل تيلاو له» :ةمايقلا موي هدبعل لوقي هللا نأ

 (؟ًاودع

200 

000 

 ةرفإ

 فشإ

 هنم صاوخللو الإ ينارعشلل باتكب رفظت نلف «ينارعشلا مامإلا ّبلق هّبح لبتأ نم

 هنع ىلاعت هللا يضر يِسْنُرُبلا صاوخلا يلع يذاتسأو يخيش :هيف لاق «رفاو بيصن

 تناك اهنأكو نينس رشع هل يتبحص ةدم تناك ءأرقي الو بتكي ال ًاّيمأ ناك ؛همحرو

 ناك ءط ؛رردلاو رهاوجلا»ب ىمسملا انباتك يف هبلاغ انمقر سيفن مالك هلو «ةعاس

 :لوقي

 ةعيرشلاب املا: ناك نإ الإ :قيزطلا لعأ نم ادودحم انددع لجرلا ريض ال

 ًامكح لهج نمو ءاهماعو اهصاخ ءاهخوسنمو اهخسان ءاهنيبمو اهلمجم ؛ةرهطملا
 ها .لاجرلا ةجرد نع طقس ..اهنم ًادحاو

 .ةمدقملا يف ينارعشلا ةمجرت عجارو 2١15٠ /7؟ «ينارعشلا تاقبط)

 ءًاماع رشع ةسمخ وحن هبحص «قيرطلا يف يئارعشلا وخأ ءيدمحألا لضفلا وبأ

 نطاوب :لوقي ناك «يتأيس امك هيخأ ىلع ملسملا قح نم هنأل ؛يديس :هنع لاقو

 ناك .مهرهاوظ يف ام ىرأ امك مهنطاوب يف ام ىرأ «يفاصلا رولبلاك قئالخلا هذه

 .(ه9145) هللا همحر يفوت «مهنع لمحتيو «مهلاعن لمحي .هناوخإل ةمدخلا ريثك

 . ١77 /؟ «ينارعشلا تاقبط»

 :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع 7797/٠١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ

 امأ «دباعلا نالفل ْلق ْنأ ءايبنألا نم يبن ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ» :ِِكك هللا لوسر لاق

 اذامف «ءيب تززعتف يلإ كعاطقنا امأو ءكسفن ةحار تلجعتف :ايندلا يف كدهز

 وأ ًاّيلو يل تيلاو له :لاق ؟يلع كل امو بر اي :لاق ؟كيلع يل اميف تلمع

 .«ًاًودع يل تيداع

 /4 /4 «هرداون" يف ميكحلا هركذو 23١7/7 «هخيرات» يف بيطخلا هجرخأ كلذكو

 . 7١ /” «ريدقلا ضيف» يف هفعض يوانملا ظفاحلا نّيبو



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 . هللا يف بحاصيلف . .رباقملا لهأ رباكأ نم نوكي نأ دارأ نم : ًاضيأ لاقو

 ضعب نع «نيحايرلا ضور) هباتك يف '''يعفايلا هاكح ام هديؤي :تلق
 يف تيأرف «رباقملا لهأ ٍتاماقم ينيري نأ ىلاعت هللا تلأس :لاق هنأ ءايلوألا

 مئانلا مهنم اذإو ءتقشن تقشنا دق روبقلاو «تماق دق ةمايقلا نأك يلايللا نم ةليل

 ىلع مئانلا مهنمو «جابيدلاو ريرحلا ىلع مئانلا مهنمو ءسدنسلا ىلع
 :لاق «يكابلا مهنمو ءكحاضلا مهنمو ءررسلا ىلع مئانلا مهنمو «ٍناحيرلا

 لهأ نم ٍدانم ىدانف «ةماركلا يف مهنيب تيواس تئش ول !بر اي :تلقف

 :لامعألا لزانم هذه !نالف اي :روبقلا

 ريرحلا باحصأ امأو «نسحلا قلخلا لهأ مهف :سدنسلا باحصأ امأ

 امأو ءنومئاصلا مهف :ناحيرلا باحصأ امأو ءءادهشلا مهف :جابيدلاو

 امأو «نوبنذملا مهف :ءاكبلا باحصأ امأو «نوبئاتلا مهف :كحضلا باحصأ

 .ىلاعت هللا يف نوباحتملا مهف :بتارملا باحصأ

 باحصأ رَّسف ينعأ ءهنم تلقن يذلا لصألا يف ركذ اذكه :يعفايلا لاق

 اهباحصأ رسفي ملو ررسلا ٌركذ مدقتو ءركذ بتارملل مدقتي مل ولو بتارملا
 بتارملا ةقيقح نأل ؛اهركذ ٌمدقتملا ٌررسلا بتارملاب دارأ هلعلف (مهنم) دعب

 باحصأ نأ كش الو «ةفينملا ةيلاعلا ٌتاماقملاو «ةفيرشلا ٌبصانملا يه

 ضرألا لهأ ناك نإو «ضرألا ىلع نمم ةلزنم ىلعأو «ةبترم فرشأ ررسلا

 نم رلخت ال ماركإلل ةدعملا ةروكذملا ررسلا نأ عم ؛هريغو ريرحلا ىلع
 ررس لع اناوحِإ## :ىلاعت هللا لاق امك اهعم ركذت مل نإو «ًابلاغ ةزيزعلا شرفلا

 نأ مولعمو «ةيآلا هذه يف شرفلا هناحبس ركذي ملف [47 :رجحلا] 4َنِإدَقْنُم

 ةنس دلو «مرحلا خيشو ةكم ليزن «يعفايلا يناميلا دعسأ نب هللا دبع ءدمحم وبأ )١(

 قئار رعش هل ,فوصتم ثحاب خرؤم «نيلصألاو ةيبرعلاو هقفلا يف عربو (ه174)

 «نامزلا ثداوح ةفرعم يف ناظقيلا ةربعو نانجلا ةآرم» :اهنم «ةدع تافلؤمو

 .(ها/58) ةنس يفوت ءروكذملا «نيحايرلا ضوراو



 ةبحصلا لضف نم ءيش ركذ يف :لوألا لصفلا

 سلج :لئاق لاق اذإو «ءىرخأ ةيآ يف ةروكذملا شرفلا اهيلع ةروكذملا ررسلا

 : نائيش كلذ نم ملع . .ةهذدنع انسلجو «هريرس ىلع كلملا

 .شورفم ريرسلا نأ : امهدحأ

 ةعفرب هدنع نم ىلع عفتريل ريرسلا ىلع سلج امنإ كلملا نأ :يناثلا

 .هريغ ريرسلا ىلع هعم سلجي نأ ىضري الو ةكلمملا ةعفر عم «سلجملا

 يف نيروكذملا رئاس نم َلضفأ هللا يف نوباحتملا نوكي اذه ىلعف :لاق

 :ىلاعت هللا لاق :حيحصلا يذمرتلا ثيدح درو دقو «ةياكحلا هذه

 دقف ."'”«ءادهشلاو َنوّيبنلا مهظبغي رون نم ٌربانم مهل يلالج يف َنوباحتملا»

 «بتارملا باحصأ مهنأ ءروكذملا مانملا ديؤي ام ثيدحلا اذه نم رهظ

 ب 18 وهو 29358 275/6 دمحأو ءهنع هللا ىضر ذاعم انديس نع :(75590) يذمرتلا )١(

 اذإف ءصمح دجسم تلخد :لاق بوث نب هللا دبع  ينالوخلا ملسم يبأ نع

 قارب ؛نينيعلا لحكأ باش مهيف اذإف ولك يبنلا باحصأ نم ًالهك نيثالث نم وحن هيف
 سيلجل تلقف «هولأسف هيلع اولبقأ ءيش يف (اوُكَش) موقلا ىرتما اذإف «تكاس ءايانثلا
 ىتح مهعم تنكف «ّبح يسفن يف هل عقوف «لبج نب ذاعم :لاق ؟اذه نم :يل

 «ةيراس ىلإ يلصي مئاق لبج نب ذاعم اذإف ءدجسملا ىلإ (تركب) ُترجبه مث ءاوقرفت

 «ينملكي ال سلج مث ؛يل ءادرب تيبتحاف تسلج مث تيلصف .«ينملكي ال تكسف

 هللا يف :تلق :لاق ؟ينبحت ميف :لاق «ءكبحأ ينإ هللاو :تلق مث ءهملكأ ال تكسو

 تعمس «ًاقداص تنك نإ رشبأ :لاق مث ةّنه هيلإ ينّرجف يتوبُحب ذخأف ؛«ىلاعتو كرابت

 : لوقي كي هللا لوسر

 :لاق «ءادهشلاو نوّيبنلا مهطبغي رون نم ربانم مهل يلالج يف نوباحتملا»

 ينثدح امب كثدحأ الأ !ديلولا ابأ اي :تلقف «تماصلا نب ةدابع تيقلف ءتجرخف

 زع ٌبرلا ىلإ هعفري كك يبنلا نم كثدحأ انأف :لاق ؟نيباحتملا يف لبج نب ذاعم

 تقحو ءّيف نيروازتملل يتبحم تقحو ؛ّيف نيباحتملل يتّبحم تّقح» :لاق لجو

 .«ّيف نيلصاوتملل يتبحم تقحو ؛ّيف نيلذابتملل يتبحم



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 هردق لج فرش ىلع توتحا «بصانم نم اهب ُمركأو «بتارم نم اهب كيهانو
 .*”نليمتلسلا لضألا يفاذك + ليبسلسلا نع تهلاام عم ةرخف علظعو

 ركذ امأو «ميركلا ىلوملا راوج يف ميقملا ميعنلاو ءىنسألا لامجلاو ءانهألا

 سيلف :روهشملا ثيدحلا يف رونلا ربانم ركذو ء«روكذملا مانملا يف ررسلا

 نوكت ررسلاو «ةمايقلا يف نوكت ربانملاف ؛روكذم حداق الو «ضقانت امهنيب
 هللا همحر يعفايلا مالك ىهتنا .روكذملا مانملا يف يور امك ءروبقلا يف
 , 2 ىلاعت

 ءةيافك ردقلا اذه ىفو «ةريثك هللا ىف نيباحتملا لضف ىف راثآلاو

 ْ ْ ماسلا كر ل يحلو

 اه تاه

 :نليسلسلا) لدي (ضيلا) :عوطملا يف 40



 ١ كو” /
 يناثلا لّصفلا و 22

 بخصلا قوق ني عيش ركذا يف
 نكلو «ةريثك ةبحصلا قوقح نأ - بحي ام ىلإ كايإو هللا ينقفو  ملعا

 «ةطلاخملاو ةرشعلا قيرط يف اهنم دب ال يتلا قوقحلا نم ةلمج كل ركذن
 : اولاقو ؛''”ناوخإلا قوقحب ءانتعالا ىلع اوُنح دق خياشملا نأ :ًاضيأ ملعاو
 ادبع هللا ىلتبا اذإو ءهقوقح عييضتب ىلاعت هللا هالتبا . .هناوخإ قوقح َمِّيض نم

 .رانلا يف هحرط . .ًادبع هللا تقم اذإو «هّتقم . .كلذب

 :قيفوتلا هللابو لوقأف . . كلذ تملع اذإ

 بويعلا رتس نم :خياشملا لاق دقف ؛هبويع نع ىماعتي نأ : خألا ىلع خألا قح نم

 ناكل سعر صل حر ارااقإ ولاقت اهيلقا ترعر وعقتا زك 4: تانلا تؤيف ىلايرظت

 .هب ركم لق هنأ اوملعاف اهب اريخ عساتلا ةفويعب ةلكرم

 هامعو «سانلا بويع ىف هرظن «دبعلل جاردتسالا تامالع نم :اولاقو

 .هسفن بويع نع

 نم ريثك يف تدرو دقو ءديدشلا بدنلا داري دقو ؛بوجولا اهنم دصقي دق :قوقحلا )١(

 يف يراخبلاو ؛؛هحيحص» يف ملسمو .دمحأ هجرخأ ام اهنم للي يبنلا ثيداحأ

 :لاق كي هللا لوسر نأ ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛؛درفملا بدألا»

 ..هتيقل اذإ :لاق ؟هللا لوسر اي ّنه ام :ليق ءتس ملسملا ىلع ملسملا قح»

 سطع اذإو ءهل حصناف . .كحصنتسا اذإو ءهبجأف ..كاعد اذإو ؛هيلع مُّلسف

 .«هعبتاف . .تام اذإو ءهدعف . . ضرم اذإو «هتمشف . .هللا دمحف

 نم ٌدمتسم اهلك «قوقحلا نم ًافينو نيتس ركذيس لصفلا اذه يف ينارعشلا مامإلاو
 .مهنع هللا يضر حلاصلا فلسلا راثآو ةنسلاو باتكلا يده



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 عرسأ الو «بولقلل دسفأ الو «لامعألل طبحأ ًائيش انيأر ام :اولاقو

 ('”ءايرلا ةجحمل مزلأ الو .تقملا نم برقأ الو ءدبعلا كاله يف

 بويع يف هرظنو ءهسفن بويع دبعلا ةفرعم ةلق نم ..ةسايرلاو بجعلاو

 يماثل

 ليوأتلا نم ٍهجو ىلع هنم هاري ام لمحي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 .موللاب هسفن ىلع عجر . .ًاليوأت دجي مل نإف «نكمأ ام ليمج

 :هلاح مكيخأ ىلع اوركنت ال :'"”يقوسدلا ميهاربإ يديس ةيصو يفو

 َعاطقنالاو ةشحولا ثروي راكنإلا نإف ؛هبارش الو .هماعط الو ءهسابل الو

 ةب تحرص ًاروظحم بكرا نإ الإ دهخأ ىلغ راكتإ آلؤ ءالاعت هللا نع

 وَتْنُمو «ىدتبمو «صاخلا صاخو «صاخ سانلا نإف ءةرهطملا ةعيرشلا

 هللاو ءهسكعو «فيعضلا عم يشملا ىلع ردقي ال يوقلاو «ققحتمو «هبشتمو

 ."”ضعبلاب ضعبلا محري ىلاعت

 .قيرطلا ةداج :ةجحملا )١(

 نرقلا نايعأ نم «هنامز يف ريهشلا بطقلا «يمشاهلا يشرقلا يقوسدلا ميهاربإ (0)

 «ةيلاع ةينارون تارابع هل ءىتش تاغل ملكتي ناك ,؛(ه517) ت ءيرجهلا عباسلا

 يف ينارعشلا هصخل «رهاوجلا» همسا هل باتك يف كلذ لج عمج «قيقر مظنو

 1 «ىنارعشلا تاقبط» . هتاقبط

 ةيصولا هذهل ةاعارم نود .ةوخإلا ضعب نم راكنإلا لجاع نم مويلا هارثن امف (*)

 ركذ امك  سانلاو هللا ةمحر ركذ امك اتنين ةشحولا دوجول سيئر بيس « ةسيفنلا

 نأ هيلع بجي ةيعادلاو «ةدحاو ةلماعم لماعي سانلا لك سيلو «تاجرد  خيشلا

 هللا ىلإ ةوعدلا هقفب ذخأي نأو «سانلا حصنل ردصتي نأ لبق ةقيقحلا هذه كردي

 ام عي مل قرخأ ةيعاد ُناسل هب ىوتلا ٍراكنإ لجاعل انّفص يف هانرسخ خأ نم مكف

 .لوقي



 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

2 5 5 3 )١١ 

 .هلضفل هصقن بهو ءهصقن نم رثكأ هلضف ناك نم نكلو «صقن هيفو الإ

 ةحماسملاو «تاريخلا نم هل وجري نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 كلذ وجري امك «لعف ام "”ةيمالسإلا يصاعملا نم لعف ولو «ةبوتلا لوبقو

 هل فشكي الو كس هل ىلإ ظني كلا :خألا ىلع خألا قح نمو
 ايحأ ٌنَمك ناك ..اهرتسف ًةروع ىأر ْنم» :ثيدحلا يفو كك وو

000 

00 

 ءاهب ذخألا نم ٌدبال طباوضو ًاهقف  نيدلا ىحر بطق يه يتلاو  ةدعاقلا هذهل نأ

 دقف «مهتوعدو مهتالماعم يف نيحلاصلا ةعباتمو ءاهيف ثحبت يتلا بتكلا ةعلاطمو

 نب ىلع نب دمحم نع ظحاجلا لقن امك «ًادومحم ًالفاغت كيخأ نع كضارعإ نوكي

 ١ : هّلوق هنع هللا يضر نيسحلا

 .لفاغت هثلثو «ةنطف هاثلث :لايكم ٌءلم رشاعتلاو شياعتلا عيمج نأش حالص

 .كلذك يتآلا ثيدحلا رظناو 27/١ «نيبتلاو نايبلا»

 «نيثدحملا ةاورلا لجأو «نيعباتلا رباكأ نم «هنع هللا يضر ةريره يبأ انديس رهص

 ناكو ءةنس نيعبرأ ذنم ةعامج يف ةضيرف ينتتاف ام :لاق «هسفنل ةدهاجملا ريثك ناك

 الإ ةالصلا تقو فرعيال ناكو كي هللا لوسر دجسم حربي ملف نتفلا مايأ كردأ دق

 ىور امك مايأ ةثالث ةّرحلا مايأ يف ناذألا كرت دقف هدي يبنلا ربق نم اهعمسي ةمهمهب

 يف فلؤملا اهركذ هذه هترابعو ؛(ه97) ةنس يفوت .يمرادلاو راجنلا نبا كلذ

 .0/ «ةيلحلا» ١/ 2٠ «هتاقبط»

 :يربونصلا ركب يبأ لوق هذه هترابع ىنعم يفو

 ةًبياعم َّلعُت ْنَأ البن ءرملا ىفك اهلك هاياجس ىضرُت يذلا اذ نمو

 :رخآلا لوقو

 ؟لمكيف لامكلا ىطعي يذلا اذ نمو َةَّلَز يل ىرت ال اميكل َتدرأ

 هلوقل «رئابكلا نم تناك ولو اهبحاص رفكي ال ةيصعم لك :ةيمالسإلا يصاعملا
 . 42155 نمل فلك: وم ام رفقيو دي ةرثج نأ يني ال هلأ نإ < قلاعت



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

4 : 2000 
 5 «اهربق نم ةدوءوم

 . .تاوفهلا نم مهنم هاري ام هناوخإ ىلع رتسي مل نم لك : خياشملا لاقو

 .مهتاوفه نم رهظأ ام ردقب ءهتروع فشك باب هسفن ىلع حتف دقف

 . .اهب رهاجي مل ةيصعم ىلع مكناوخإ نم ًادحأ متيأر اذإ :اولاقو
 نيب هوخبوف . .رجزني مل نإو .مكنيب هوخّبوف ..اهب رهاجت نإف «هورتساف
 يف يصعي ماد امو ءرجزنيو يوعري هلعلف ؛هيف ًايفشت ال ءهل ةحلصم سانلا

 «ٌلافطأ كانه ناك نإ الإ ءرهاجتي مل وهف ..هيلع هباب قلغيو «هراد رعق

 .لاجرلاك مهنإف ؛نوري ام نوكحي

 عطقت ةرياعملا نإف ؛هريغ الو بنذب هرّيعي الآ :خألا ىلع خألا قح نمو
 .ةءافص ردكت' وأ دولا

 دنع تبغثت ملو «ةلز دحأ نع مكغلب اذإ :يرصبلا نسحلا مالك نمو

 وع ناك نإ امتي ال بقع: اهعابقأ نم اويذكر.ءاهب هوزيعت الك. وكاح

 .٠ ءمكاحلا دنع ةلداعلا ةنيبلا ماقت ىتح «ةحاسلا ةءارب لصألا نأل كلذ ءمكنيب
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 .مكالتباو هللا هافاع امبرف ءًاضيأ هوريعت نأ مكايإف ءهدنع كلذ توبث دعب مث

 دواد وبأو 9788(2) ؛درفملا بدألا» يف يراخبلاو ء167- ١47/4 دمحأ هجرخأ )١(

 ًاناريج انل نإ : ةبقعل تلق :لاق  رماع نب ةبقع بتاك نيد نع :ةصقب «(589؟5)

 مهظع نكلو «لعفت ال:لاقف ءمهوذخأيف طّرُشلا مهل عاد انأو ءرمخلا نوبرشي

 انأو .اوهتني ملف مهتيهن ينإ :لاقف نيخد ءاجف :لاق ءاوهتني ملف لعفف :لاق «مهددهتو

 نم» :لوقي ِلكي هللا لوسر تعمس ينإف ؛لعفت ال !كحيو :ةبقع لاقف ءطرشلا مهل عاد

 .«اهربق نم ةدوءوم ايحتسا امنأكف . .نمؤم ةروع رتس

 لجو زع هللا هرتس . .اهرتسف ةئيس هيخأ نم ملع نم» ٠١: 5/4 دمحأ ةياور يفو

 .«ةمايقلا موي اهب

 . .ةروع رتس نمل :ةرسيم نب ديزي ةمجرت يف )7١79( «ةيلحلا» يف ميعن يبألو

 .ا؟ةدوءوم ايحأ امنأكف

 .هيف ىلاعت هللا همحر ميظعلا دبع ظفاحلا لوقو ”١18/7 «بيهرتلاو بيغرتلا» رظناو



 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 كلذ لمعي ىتح تمي مل . يندب هاخأ رّيع نم» :ثيدحلا ىفو

 + ةةوفدلا

 ؛كايند بئاصم نم هباصأ امب كاخأ ْبِعَت ال :افو يلع يديس مالك نمو

 نمو هللا هرّهطف بقوع بنذم وأ «هللا هرصنيس مولظم امإ كلذ ىف هنإف

 «كقح ىف ليحتسي ال امب ًادحأ رّيعت وأ «هبلس نمأت ال امب رختفت نأ ةنوعرلا

 . '"”كيلع زاج . .كلثم ىلع زاج ام نأ ملعت تنأو

 لاق دقف ؛راقتحالا نيعب هل رظني اَّلأ :خألا ىلع خألا قح نمو
 .يزخلاو لذلاب بقوع . .راقتحا نيعب هيخأ ىلإ رظن نم :خياشملا
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 ثيدح اذه :لاق مث ءهنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع )١0١0( يذمرتلا هجرخأ

 كردي مل نادعم نب دلاخو «لصتمب هدانسإ سيلو (ةدمتعملا ةخسنلا يف اذك) «بيرغ

 كي يبنلا باحصأ نم نيعبس كردأ هنأ نادعم نب دلاخ نع يورو «لبج نب ذاعم

 ريغ نع ىور نادعم نب دلاخو «باطخلا نب رمع ةفالخ يف لبج نب ذاعم تامو

 .ِثيدح ريغ ذاعم نع ذاعم باحصأ نم دحاو

 نسح :- يذمرتلا ينعي  لاقو :«ريدقلا ضيف» يف لاق يوانملا ظفاحلا نأ ريغ

 . لصتمب هدانسإ سيلو «بيرغ

 هنيسحت لعلف «هنسح دق هعاطقنا عم) : 177/7 «يذوحألا ةفحت» بحاص لاقو

 . (رخآ هجو نم هئيجمل

 خيشلا اهلوأب ىنتعا يتلاو «ثارتلا ءايحإ راد ةخسن نم ةطقاس :(نسح) ةملكف

 .ىلاعت هللا همحر ركاش دمحأ

 .؟هنم بات دق بنذ نم» :دمحأ لاق :هبقع يذمرتلا لاقو

 ليقو «يذمرتلا خيش عينم نب دمحأ وه :يروفكرابملا لاق ؟دمحأ ْنَم فِلّتخاو

 .لبنح نب دمحأ مامإلا :دارملا

 بقوع بنذم وأ) :هلوق ىلع ةدايز هيفو ءفلؤملل «ىربكلا تاقبطلا» يف اذك
 تاقبطلا» (. . .ةنوعرلا نمو :لاقو «هللا ىلع هرجأ عقو دق ىلتبم وأ هللا هرّهطف

 .715/7 «ىنارعشلل



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 , "76هل هللا رفغ . .ّدُو ةرظن هيخأ ىلإ رظن نم» :ثيدحلا ىفو

 يف هسفن مهتي نأ هيف بيع ىلع علطا اذإ :خألا ىلع خألا قح نمو

 ىري الو 90 لفلا ةآرم ملسملا نأل ف بيعلا كلذ امئنإ :لوقيو «كلذ

 هيف ةووم هلال رعلا وف ةاسألا

 رافي

 نأ دارأ املف ."”ههدأ نب َميهاربإ ءقاحسإ ابأ لجر بحص دقو

 مل ينإ !يخأ اي :هل لاقف «بيعلا نم ّيف ام ىلع ''*”ينهبن :هل لاق ..هق
 لسف «تيأر ام كنم تنسختساف ءدادولا نيعب كتظحل ينأل ؛ ابيع كل رأ

 :اودشنأ ىنعملا اذه ىفو .كبيع نع يريغ

 ايواسملا يدبت طخسلا َنيع نأ امك ًةليلك بيع لك نع اضرلا ٌنيعو
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 يف يناربطلاو ءصاعلا نب ورمع نبا نع ١54١/7«: يذمرتلا ميكحلا دنع وه

 يف نكت مل . .ةدوم ةرظن هيخأ ىلإ رظن نم» : ظفلب رمع نبا نع (87141) ؛طسوألا»

 لاق «هبنذ نم مدقت ام هل رفغي ىتح فرطي مل - بضغو دقح - ةنحإ هيلع هبلق
 . 7377/5 «ريدقلا ضيف» .كورتم .ءبعصم نب راوس هيف :يمئيهلا

 اذإف ءملسملا ةآرم ملسملا» :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع عينم نبا هاور ثيدح درو

 لاق ؛«هذخأيلف  يوانملا ركذ امك ةاذق وأ رذق وحن هندب وأ هبوث يف - ًائيش هب ىأر

 ضيف» .ةقث ريغ :دمحأ لاق :ىبهذلا لاق هللا ديبع نب ىيحي هيفو :يوانملا ظفاحلا

 ْ .7ا9/1 7/5 «ريدقلا

 ىتح «عرولا ةدشب فرع «كولملا ءانبأ نم ناك ؛يخلبلا روصنم نب مهدأ نب ميهاربإ
 لذ نم ينلقنا مهللا :هئاعد لج ناك «فرصلا لالحلا دقف دنع نيطلا لكأي ناك هنأ
 :زجترا . .لمع اذإ ناكو .كتعاط زع ىلإ كتيصعم

 ايا تامعلاع وو“ ايم انحف هللا ييفكمتا

 .(ه757١) هنع هللا يضر و ,؛هتاقبط» يف ةصقلا كلت ينارعشلا ركذ

 «2455/1/ ؛ءايلوألا ةيلح» .”ال «ةيفوصلا تاقبط» ١54 «ةيريشقلا ةلاسرلا»

 194/١. «ينارعشلا تاقبط»

 .(ينهبن) لدب (ينتيهن ول) :(ج)و (ب) يف
 _ :هلبقو .(ه1759) تا«بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ةيواعم نب هللا دبعل تيبلا



 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركدذ ف ؛يناثلا لصفلا

 ىقتا هسفن ري مل نم :اولاق دقف ؛''”نيمختلاو نظلا ليبس ىلع ال «نيقيلا ليبس

 . هتبحصب عفتني مل «هيخأ نود

 تابن لك نأ «هللا لهأ ملع امل :يلذاشلا بهاوملا يبأ خيشلا مالك نمو

 اولعج لكلا نلفت «ضرألا تحت هلعجب الإ «رمثي الو تبني ال

 . لكلل ًاضرأ مهسوفن

 مكّملعيل ؛ًاطاسب ضرألا مكل لعج امنإ :افو يلع يديس مالك نمو

 .اوطسبنت اوعضاوتف «عضاوتلا

 ايضار ناك اذإ هيف ام ضعب الو هلك دولا يذ بيع ٍءارب تسلو -

 . 1١/7 ةبيتق نبال «رابخألا نويع» ؛75 يدرواملل «نيدلاو ايندلا بدأ» رظنا

 ةاكاحم لذرتسي نأ ءرملا ةداع نمف «عافتنالا لصحيل نيقيلا ليبس ىلع كلذ نوكو )١(

 ىنسحلاب هل متخي هللا لعلف «كنع هتمتاخو كتمتاخ بجح نع كيهان هنود وه نم

 ! ؟ىرسعلاب ضرتعمللو

 ثيح «ةّيَدنلا باجح . .عافتنالا نع كلاسلا عنمت يتلا بجحلا مظعأ نم نإو

 ذخألا لذ نم كسفن كيلإ هيحوت امل هنم عافتنالا كرتتف .كل ًاَدِن ينالفلا خألا ىرت

 نمع بتكي ىتح ثيدحلا باحصأ نم لجرلا لبني ال :ثيدحلا لهأ لاق دقو «هنع

 .5١ا//7 «يوارلا بيردت» .هنود وه نمعو ؛هلثم وه نمعو «هقوف

 هنع بجحي نأ لجو زع هللا لأسيو قدصتي هنع هللا يضر يوونلا مامإلا ناكو

 بجعلا كرتو راقتحالا يفن يف لوقي ناكو .مهنم عفتني ىتح هخايشأ بويع

 لاق «ىلاعت هللا انبدأ امب هللا عم ُبْدأتلا راقتحالا يفن يف هقيرطو 257/١: عومجملا»

 َّنإ## :ىلاعت لاقو [”؟ :مجنلا] <وَتأ ِنَمِب دَكَءَأ َرُه هيأ ا الث# :ىلاعت

 .[17 :تارجحلا] « ْمَدَقْنأ َهَسأ َدنِع ٌكَمَرَكحَأ

 ىكزأو ؛ةين صلخأو ءًابلق رهطأو «ىلاعت هلل ىقتأ هنود هاري يذلا اذه ناك امبرف
 لب ..نيد وأ بسن وأ نس يف هنود وه نمم ملعتلا نم فكنتسي الو :لاقو .ًالمع

 .هدنع تناك نمم ةدئافلا ىلع صرحي



 ةوتفلاو رائثيإلا

 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 : اولاق دقف ؛ءيش لك يف هسفن ىلع هرثؤي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 ملو «مهاذأ لمتحاو ءهسفن ىلع مهرثآ نإ الإ هنارقأ ىلع دحأ دوسي ال

 مهسوفن هيلإ تفرشتسا امم ءيش يف مهكراشي
 فق

 (””ةوتفلا نأ اوركذ دقف ؛ضرم اذإ همدخي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 .ناوخإلا ةمدخ ىف

 هناوخإ مدخي نأ ناسنإلل يغبني :هللا همحر "”دينجلا ذاتسألا مالك نمو

 ولو هسفن ىلع ةنايخلاب مهل رقيو ءمهّمح بجاوب ماق ام هنأب مهيلإ رذتعي مث

 لخد ..الإو «ريزعت وأ ٌدح كلذ ىلع بترتي مل ام «ةحاسلا ءيرب هنأ ملع
 .مارح كلذو .هسفن ملظ نميف
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 ةرفز

 سانلا دنع اميف دهزاو ءهللا كبحي ايندلا يف دهزا» :ِةِككك هلوق نم ىنعملا اذه لصأو

 ديناسأب هريغو هجام نبا هاور «ءنسح ثيدح :هللا همحر يوونلا لاق «سانلا كبحي

 1١"7. ثيدحلا «نيعبرألا» .ةنسح

 «راثيإلا ةرق يضتقت لب .دوجلاو لذبلا ىلع لمحت صخشلا يف ةكّلَم :ةوتفلا

 «ملسملا هيخأ ةجاح يف دبعلا ماد ام دبعلا ةجاح يف ىلاعت هللا لازي ال» :ِلَي لاق

 ملسم نع سفن نم» :هعلطمو «هيلع قفتم وهو 4١" «هتلاسر» يف يريشقلا هاور

 :قلخلا لوقي ثيح «ةمايقلا موي ٍكك يبنلل ةوتفلل دهشم ىلجأو «ثيدحلا «. .ةبرك

 ."ينمأ يتمأ» :لوقي لي وهو «يسفن يسفن
 ١9٠. «يفوصلا مجعملا» 59٠”« ؛ةيريشقلا ةلاسرلا» رظنا

 نم هلصأ ؛مهنع هللا يضر ةفئاطلا هذه مامإ ؛مساقلا وبأ «جاجزلا دمحم نب دينجلا

 هلاخ بحص «روث يبأو ةيعفاشلا بهذم ىلع هقفت «قارعلاب هدلومو هؤشنمو ؛دنواهن

 :لئاقلا وه ء(ه191) ةنس يفوت «يبساحملا ثراحلاو ؛يطقسلا يرسلا

 انذخأ امو هلك لوسرلا رثأ ىفتقا نم ىلع الإ قلخلا ىلع ةدودسم اهلك قرطلا
 تافولأملا عطقو ايندلا كرتو عوجلا نع نكل «لاقلاو ليقلا نع فوصتلا قيرط
 ةيلح» 0/8 «ةيريشقلا ةلاسرلا» 485/١ «ينارعشلا تاقبط» :رظنا .تانسحتسملاو

 ١80, ؟ةيفوصلا تاقبط» .5ا١٠/5 «ءايلوألا



 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفل

 . .هناوخإ ةمدخ ىلع ززعت نم :يلذاشلا بهاوملا يبأ خيشلا مالك نمو

 صلاخ نم يطعأ . .هناوخإ مدخ نمو ءًادبأ هنم هل كاكفنا ال ًالذ هللا هثروأ

 .مهلامعأ

 كلذ قحتسا اذإ اميس ال «هرقويو همرتحي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 . كي هللا لوسر ةرتع نم وأ ؛ميركلا نآرقلا ةلمح نم وأ ؛ءاملعلا نم ناك ْنأك

 «ةيوطنم ةبقاعلا نإف ؛ًادحأ رغصتست ال :؟'"يوونلا مامإلا ةيصو يفو

 ءهيلع كسفن مّدقت الف . .ًايصاع تيأر اذإف ءهل متخي مب يردي ال دبعلاو

 عفشي ريصيو «نيقسافلا نم تنأو ءاماقم كنم ىلعأ هللا ملع يف ناك امبرف

 هنأ رابتعاب «ءكنم ريخ هنأب مكحاف . .ًاريغص تيأر اذإو «ةمايقلا موي كيف

 ريخ هنأب مكحاف . .ًانس كنم ربكأ وه نم تيأر اذإو «''”ًابونذ كنم رقحأ
 عطقت الف . .ًارفاك تيأر اذإو ءمالسإلا يف ةرجه كنم مدقأ هنأ رابتعاب «كنم

 . ًاملسم توميو ملسي هنأ لامتحال ءرانلاب هل

 قيرطب هروضح يفو هتبيغ يف هيلع ينثي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 . "”ةدوملا ءافص يف ديزي امم كلذ نإف ؛عرشلا

 ىلإ ةبسن :يواونلاو يوونلاو «ميظعلا مامإلا ءيوونلا فرش نب ىيحي ءايركز وبأ )١(
 ًاققحتم هنع هللا ىضر ناكو «ةيفرشألا ثيدحلا راد ةخيشم ىلو «ناروح ىرق نم (ىون)

 ىلإ ًاعجار لفق (ه173) ةنس يفو «عومجملا» يعوسوملا هباتك يف اهركذ يتلا بادآلاب

 هللا همحر يفوت مث «مهعدوو هباحصأ رازو ءاعدو ىكبو أرقف هخويش ةربقم رازو «ىون

 . هللا همحر راطعلا نبا هذيملتل هتمجرت يف «نيبلاطلا ةفحت رظنا «هنع يضرو ىلاعت

 . ًابونذ كنم ّلقأ :يأ (؟)

 «سفنلا ظح ةدهاشم نع دعبأ هنأل ؛روضحلا يف ءانثلا نم لجأ ةبيغلا يف ءانثلاو (*)

 «هيف سيل امب هيلع ينثت الف ءعرشلا قيرطب كلذ ماد ام ؛لوبقلا يف ىجرأو صلخأو
 ىعست ضرغل ال كؤانث نوكي نأو ءنساحم ةلمج هيخأ يف رصبي الأ خألا ىلع ٌراعو

 ٌرتْغي هنأ ملعت تنك نإ هحدم يف غلابت اّلأو «ىلاعت هللا نم كرجأ لانتل لب «هيلإ
 .سانلا دنع ام نظل هدنع ام َنيقي كرت نم :سانلا لهجأو «كلذب

 ريقوتلا
 ماركإلاو



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يق راونألا

 يف  لماكلا ينعي  ُنمؤملا َّحِدم اذإ) :هريغو يناربطلا ىور دقو

 .حدم اذإ لماكلا نمؤملا نأل :يأ ؛2وبلق يف ُناميإلا ابر . .ههجو

 ىفخي ال مث «كلذب هناميإ ديزيف هنساحم راهظإو «هصئاقن رتس ىلع هللا ركش

 ءةدوملا تفص اذإ امأ ءاهتحصو ةدوملا ءافص لبق نوكي امنإ كلذ نأ

 :اودشنأو «ديجب سيل ٍظئنيح ءانثلا نإف . .تَّحصو

 [رفاولا]
 .٠ .٠  0-2م6 رم 2 2

 َُنَّعلا ٌجُمَس ْمُهؤالو ٌمصو موق نيب ةةوملاٍ ديفص اذإ

 «بيحرتلاب هاقلتي نأب «هيلع درو اذإ همركي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 نم هيقي ًائيشادل نكرفيو الجر ناك نإ قاتعلاب مذخايو هولا ةقالطو

 ءهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع 7//25917 مكاحلاو 474(«2) ؛ريبكلا» يف يناربطلا )١(

 يذلا لماكلا نمؤملا دارملاو «فيعض هدنس :يقارعلا لاق :يوانملا ظفاحلا لاق

 لمعلا يف هتدايزل ًاببس كلذ نوكي لب ءبجعو ربك وحن نم اهيلع نمأو «هسفن فرع
 1 1 .: 2١/١ اريدقلا ضيف» .حلاصلا

 اذه نيب قيفوتلا وه اذهو «ةياغلل ةقيقد ضارتعالا يف هللا همحر ينارعشلا ةرابعو

 .(9001) ملسم «بارتلا نيحادملا هجو يف اوثحا» :ثيدحو ثيدحلا

 ؛اوطسبنا ..اوحدم اذإ نوفراعلاو ...) :ا!همكحا ىف هللا ءاطع نبا لاق

 .(قحلا كلملا نم كلذ مهدوهشل

 طرش طقس . .ةبحملا تحص اذإ :دينجلا لاقو :لاق «اهتلاسر» يف يريشقلا هدشنأ (1)

 :- قاقدلا ينعي يلع وبأ ذاتسألا دشنأ هانعم يفو «بدألا

 ءانثلا جمس ممهدادو مادو موق نيب ةدوملا تفص اذإ

 .ءانثلا جمس . .ةدوملا تمُدَق اذإ :ةجراخ نب ءامسأ لوق هلصأو

 يبنلا هل مّدقف «ًادفاو هءاج امدنع متاح نب يدع عم ِْلَك هللا لوسر انديس كلذ لعف امك (6)

 . 17/١ هداعملا داز» .َكِلَمِب سيل هنأ تفرعف : يدع لاقف ءاهيلع سلجي ةداسو هلي



 كلذ نإف ؛هآر اذإ سلجملا يف هل عّسوي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 نأ هوخأ هآر اذإ ًاقح ملسملل نإ» :ثيدحلا يفو «ةدوملا ةيوقت يف ديزي امم
 ١ . 370هل حزحزتي

 .طقف همساب هوعدي الأ : خألا ىلع خألا قح نمو

 نمو «ءهتدوم تبثت يطعم ةلاج أ كيوان اذإ :مهضعب ةيصو نمو

 كلذكو «2”ةدايسلا ظفلو «بقللاو ةينكلا نع يلاخلا هؤادن خألل ءافجلا
 .ًاروضحو ةبيغ .هدافحأو هدالوأ

 مدع هل رهظي نأو «لضفلاب هل فرتعي نأ : خألا ىلع خألا قح نمو

 «هتءادب ةأفاكم ىلع ردقي ال هنأل ؛ةيدهب هأداب دق ناك نإ اميس ال .هتأفاكم

 . ””يبرعلا نبا نيدلا يحم خيشلا لاق امك

 ىلإ لجر لخد :لاق باطخلا نب ةلثاو نع «(8477) «بعشلا» يف يقهيبلا هجرخأ )١(
 :لجرلا لاقف كي هللا لوسر هل حزحزتف .دعاق دجسملا يف وهو كي هللا لوسر

 رظناو «ثيدحلا «. .ملسملل نإ» :ِةلي لاقف ءةعس ناكملا يف نإ !هللا لوسر اي
 .قباسلا قيلعتلا يف روبزملا يدع ثيدح هانعمل دهشيو ”6٠7. /؟ «ريدقلا ضيف»

 هللا يضر حلاصلا انفلس نم ءامظعلا ةنسلأ ىلع جرد (يديس) وحن :ةدايسلا ظفل (5)

 قورافلا انديس لوق بلقلا هعامسل برطيو نيعلا هيلع عقت ام لمجأ نمو ؛مهنع
 انديسو هنع هللا يضر ركب يبأ قيدصلا انديس ٌّقح يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع
 كعيابن لبا :قيدصلا ٌّقح يف ةعيبلا لبق لاق امدنع هنع هللا يضر حابر نب لالب

 يفو 20778) يراخبلا كك هللا لوسر ىلإ انبحأو انريخو انُدِّيس تنأف ؛تنأ
 ًالالب ينعي «انديس قتعأو انديس ركب وبأ» :لوقي رمع ناك :(73015) كلذك يراخبلا

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر

 ناغي نب ىيحيو ينالوخلا ملسم وبأو ؛كولملا ءانبأ نم «يمتاحلا يلع نب دمحم (*)
 خيشلا :ينارعشلا لاق .«ربكألا ميشلا» نيدم وبأ خيشلا هامس ؛هنالاخ دهازلا
 نبا نيدلا يحم يديس «نيفراعلا رباكأ دحأ ,ققدملا ققحملا لماكلا فراعلا

 ْ .«ةقرخلا بسن» باتك يف هب هتيأر امك فيرعتلاب «يبرعلا

 فارتعالا

 لضفلاب



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ قف راونألا

 «ركش دقف . .هرشن نمو «هرشنيلف ..افورعم عدوأ نما : ثيدحلا يفو

 74 سانلا نكشت هل وما هللا نكشي الو رقك دقق 1: ةمتك نمو

 ثيدحلا يفف ؛مايألا نم ليلق لك هروزي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو ناوخإلا ةرايز

 رز لايمأ ةثالث شما «نينثا نيب حلصأ نيليم شما ةاضيرف ذع اليم شما»

 . "”(ىلاعت هللا ىف ًاخأ

 نم ةجرد عفرأ ..هماعط نم لكآلا «هتيب يف هاخأ رئازلا» :ًاضيأ هيفو
 "”«مهعطملا ١

(000 

00 
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 ايركز مالسإلا خيشو مالسلا دبع نب زعلاو يدرورهسلا نم هيلع ءانئثلا لقن
 نبا ةئربت يف يبغلا هيبنت» اهامس ةلاسر هلو يطويسلاو «يمئيهلا رجح نباو يراصنألا

 تيربكلا»و «ةرهاوجلاو تيقاويلا» هلو «كلذ ىف باتك هل ىنارعشلا اذكو :««ىبرعلا

 ١ ١ .«رمحألا

 دعب ةيردنكسإلاو ةينوق رازف ءهقتاع نع اصعلا عضي ال ؛ءلاحرتلا ريثك ناك
 نفدو ء(ه778) ةنس قشمد يف هللا هافوت مث «.ةسدقملا نكامألاو يبرعلا برغملا

 .روهشم راّوزلاب ٌلِهَآ هماقمو ؛نويساق لبج حفسب
 عنملا يف يأر يمثيهلا رجح نبا خيشللو ؛«تاحوتفلا» :اهنم ؛ةدع تافلؤم هل

 .اعمس نمك ِءار امو ؛مولعم ماقم اَنِم لكلو «ةعيرذلل ًادس اهلاثمأ ةءارق نم

 ةلأسمل ضرعت هيفو ١/” ؛رهاوجلاو تيقاويلا» 188/١« «ينارعشلا تاقبط» رظنا

 خيشلا مولع نايب يف رمحألا تيربكلا» هشماهبو هللا همحر خيشلا بتك ىلع سدلا
 .؟ربكألا

 . .ًافورعم َيلوأ نم» :ظفلب هيفو 2 /* «ةراتخملا ثيداحألا» يف ءايضلا دنع وه
 .نسح هدانسإ :لاقو «هرفك دقف . .همتك نمو ءهركش دقف ..هركذ نمف «هركذيلف

 .2«سانلا ركشي ال نم هللا ركشي ال» )41١7(: بعشلا يف يقهيبلا دنعو

 يف ميعن وبأو ٠٠١١. ًالسرم لوحكم نع «ناوخإلا» باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور

 1١965. /” «ريدقلا ضيف رظناو «ةرسيم نب ءاطع نع 27765 /0 «ةيلحلا»

 نع «هخيرات» يف بيطخلا هاور :/ «ريدقلا ضيف» يف يوانملا ظفاحلا لاق



 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركدذ يف :يناثلا لصفلا

 .بارتلا نم هيقي ًائيش هل ىقلأف ءهاخأ مكدحأ راز اذإ» :ًاضيأ هيفو

 ()(رانلا باذع هللا هاقو

 لآ نوعتس نكت ندا نفاراز نمانإفا شا: نك زز# افي هيقو

 ىلع ؛«ةكمب بطقلا تيأر :لاق هنأ ءايلوألا ضعب نع يعفايلا ىكحو
 ءبهذ نم لسالسب ءءاوهلا يف اهنورجي ةكئالملاو ءبهذ نم ةلجع

 :هل تلقف ءهيلإ تقتشا يناوخإ نم خأ ىلإ :لاقف ؟يضمت نيأ ىلإ :تلقف

 !؟يخأ اي ةرايزلا باوش نيأو :لاقف .ءكيلإ هقوسي نأ هللا تلأس ول
0 

 وهو ءهدج نع يرصبلا دمحم نب رماع هيفو ءحصي ال :يزوجلا نبا لاق ءسنأ <
 «فرعي ال يرصب دمحم نب رماع 7١/14: «نازيملا» يف لاقو .نولوهجم هدجو هوبأو

 ىف يرامغلا هدروأ اذكو .ربخلا اذه هل قاسو دل وص شاروخ

 ْ .لطاب :هنع لاقو ل” 'ريغملا»

 لاق ؛هنع هللا يضر يسرافلا ناملس نع ؛(51484) ريبكلا يف يناربطلا هجرخخأ )١(

 ءزيزعلا دبع نب ديوس هيف نأل ؛كلذو ءهفعضل يطويسلا زمر :يوانملا ظفاحلا

 7777/١. (ريدقلا ضيفا .كورتم

 رز نيزر ابأ اي :هلوأو «ءنيزر يبأ نع 2577/0 «ةيلحلا» يف ميعنلا وبأ هجرخأ (؟)

 , ١1/8 /8 ؛دئاوزلا عمجم ١ يف امك كلذك هنع «طسوألا» يف يناربطلاو ء... يف

 .57/5 ؛ريدقلا ملا ؛كورتم وهو «ينصحلا نب ورمع هيف «يمئيهلا لاقو

 نب دمحأ بطقلا اذه مساو :لاقو 24١7 ةصقلا :797 «نيحايرلا ضور» يف ةصقلا (©)

 . 478ص اهركنأ نمل باوج عم ةصقلا ركذ داعأو .يخلبلا هللا دبع

 ملاعلا نم ىلاعت هللا رظن عضوم وه يذلا دحاولا وهو «مهدنع حلطصم بطقلاو

 «ةقيرطلا تاجرد ىلعأ بحاص وه وأ 8١. «يناناشاقلا تاحلطصم» نامز لك يف

 ظافلألا هذهو ٠١7 «يفوصلا مجعملا» هيلإ فوهلملا ءاجتلا رابتعاب ثوغلاب ىمسيو

 تبث ام اهنمو «.حالطصالا يف ةحاشم الو «دتولاو لدبلاك «مهدنع تاحلطصم



 نأ كايإو «كناوخإ ىلإ عس يلوبتملا ميهاربإ يديس مالك نمو «ل و و٠٠ 00 .٠

 ريقفلا عم ام عيمج نإف ا م مالا

 0 03 فض . 1 1 - نإ ه 2 8
 «اريثك لبنح نب دمحأ مامإلا هذيملت روزي يعفاشلا مامإلا ناك دقو

 ىلاعت هللا يضر دشنأف :«'*”كلذ يف يعفاشلل ليقف «كلذك رخآلا هروزيو

 : هنع

 [لماكلا]

 ةلزنم ٌقرافت ال ٌلئاضفلا :ٌتلق ةروزتف ٌدمحأ َكّروزي اولاق

 ْهَّل نيلاحلا ىف ٌلضفلاف ٍهِلضفلف ةترز وأوِلضفبف ينراز نإ

 لوق اهيوقي اممو «هنع هللا يضر سنأ انديس نع ةيورم هثيداحأف «لدبلاك «ةنسلاب ت
 .لادبألا نم هنأ نوكشي ال اوناك :هريغ يف يراخبلا

 .(8) يواخسلل «ةنسحلا دصاقملا» رظنا

 يف ءايلوألا مامإ ,ءيفوصلا يدمحألا يراصنألا يلوبتملا رمع نب يلع نب ميهاربإ )00
 ءام هللا ري. .ايندلا ةبحم نم كبلق رّهط :لوقي ناك ءرصم نايعأ نم «هرصع

 درع نكح ةقرح هل ناك ) الإ ريقفلا بحأ ال :لوقيو ءلوادج كبلق يف ناميإلا

 .فينو ةئم نامثو نينامث ةنس تام .سانلا لاؤس

 404/١. «ءايلوألا تامارك عماج» «487 /؟ «ينارعشلل تاقبطلا»

 وه لب «ىرخأ ةفك يف هللا يف ناوخإلا ةرايزو ةفك يف ددملا لك :دارملا ىنعملا نأك (0)
 مظعأ هترايز نأل ؛هروزي ءاج نم ٌّقح يفوي نأ ريقفلا عيطتسي الف ءملعأ هللاو .حجرأ
 .أرجأ

 هل «ةعبرألا دحأ .ةلحرلا مامهلا ماخألا «لبنح نب دمحم نب دمحأ «ةنسلا رصان ةرفإ
 «نيعاضولاو ةقدانزلا هجو يف ًاعينم ًادس فقو يذلا وهف «خيراتلا اهدّلخخ تافقو
 ناك .نيعدتبملا ةلزتعملا راكفأ نم هللا باتك نع عفاديل ةنتفلا دعب لكوتملا هراتخاو

 يفوت !؟مه ْنَمَف ثيدحلا باحصأ اونوكي مل نإ :لوقي لادبألا نع لأسي امدنع
 61/١. «ينارعشلا تاقبط» .(ه541)

 .(كلذل) :(ب) يفو ؛.(كلذك) :(أ) يف (5)



 :هنع ىلاعت هللا يضر دمحأ مامإلا هباجأف

 [طيسبلا]

 اكيف يذلا لضفللف انرز ٌُنحن وأ انحنمت ٌكنم لضفبف انترز نإ

 اًكيناش َكنم ئنمتي يذلاّلان الو ٌكنم ٍنيلاحلا الك انمدع الف

 يف ديزت ناوخإلل ةرايزلا :هللا همحر صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 سأر لق اذإ :موقلا لاق دقو «لخنلا حيقلتك اهنأل ؛هصقني اهكرتو «نيدلا

 .كناوخإ رزف ..كلام

 هللاو «ةرايزلا بدأ موزل عم الإ نيدلا يف ديزت ال ءناوخإلا ةرايز :تلق

 : ملعأ

 لافتماو كربتلا ةينب هيقل امَّلك هحفاصي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 ىتح امهّقكأ قّرَقُت مل . .ناملسملا حفاصت اذإ :يناربطلا ىور دقو ءرمألا
 . "9(امهل رفغي

 . .هبحاص ىلع امهدحأ مَّلسو «ناملسملا ىقتلا اذإ» :خيشلا وبأ ىورو
 امهيلع هللا لزنأ . .احفاصت اذإف ؛هبحاصل ًارشب امهنسحأ هللا ىلإ امهبحأ ناك
 1 9 م

 :1 /86عمجملا» يف يمثيهلا لاق ؛ةمامأ يبأ نع 4١"« /4 «ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ )10(
 518/١. «ريدقلا ضيف» رظناو . تاقث هلاجر ةيقبو «هفرعأ ملو ؛ءالعلا نب بلهم هيف

 /4 دمحأ جرخأو ««راكذألا» يف يوونلا لاق امك اهيلع عمجم ةنس ةحفاصملاو
 امة :ًاعوفرم بزاع نب ءاربلا نع «(7777) يذمرتلاو :«(6711) دواد وبأو ؛6
 .«اقرفتي نأ لبق امهل رفغ الإ . .ناحفاصتيف نايقتلي نيملسم نم

 .فيعض :يرذنملا لاق «باطخلا نب رمع نع ,«باوثلا» يف خيشلا وبأ هجرخأ ()

 الإ هملعن ال :لاقو .كلذك هنع 0 0) «راتسألا فشك» يف امك رازيلا هاورو
 ا «عمجملا» يف يمئيهلا لاقو .هيلع نارمع نب رمع عباتي ملو .هجولا اذه نم

 .مهفرعأ مل نم هيفو



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 نيلع ملساو يلعب نأ هحفاصو «هاقال اذإ :خألا ىلع خألا قح نمو

 «نيباحتم نيدبع نم ام» :ىلعي قبأ ىور دقو «كلذب هركذيو هل يبنلا

 رفغت ىتح اقرفتي مل الإ . .ِلَك يبنلا ىلع نايلصيو «هبحاص امهدحأ لبقتسي
 .'"”(رخأت امو اهنم مدقت ام ءامهبونذ امهل

 اذإ اميس ال «مايألا نم ليلق لك هيداهي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو اوباحت اوداهت

 ٌلغلا بهذي اوحفاصتو ءاوباحت اوداهت» :ثيدحلا ىفو '"'ةفقو هنع هغلب
1 00-86 

000 

 ةفإ

 قرف

 ىلعي يبأ قيرط نم ؛بعشلا» يف يقهيبلاو «هنع هللا يضر سنأ نع ىلعي وبأ هاور

(845). 

 ٌثيدحلا ؟١ ص يتأيسو «ةزازح عون :يأ ءًافقوم هنم ذخأ :هنع رّبعي ام :ةفقولا

 .كانه هرظناف ءاهلوصح دنع خألا عم لماعتلا يف بدألا نعو ءاهنع

 رَحَو بهذت ةيدهلا نإف ؛اوداهت» : ظفلب )1١70( يذمرتلاو 5٠5« /؟ دمحأ هجرخأ

 هللا يضر ةريره يبأ نع اهلك :«(0554) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو .«...ردصلا

 ««؛أطوملا» يف ًالسرم يناسارخلا ءاطع نع تدرو «لغلا بهذي ...» :ةدايزو «هنع

 .(9605؟) «ةنسحلا دصاقملا» «ديج ثيدحلاو :يواخسلا ظفاحلا لاق

 نأ امإف «قاقشلا مايأو قافولا مايأ ٌلوسرلا َمُْعِن ةيدهلاف هِي هللا لوسر قدصو

 نإف ؛اهبرجو «ةوفجلا تاعاس نم يفشي مسلب يه وأ ؛مائولاو ٍةبحملا يف ديزت

 .ناهرب ربكأ ةبرجتلا

 دقف «ماثللا لعف نم اهّدَر َّنِإف ؛كوخأ كل اهمدق نإ ةيدهلا ّدر نم رذحلا ٌرذحلاو

 ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا كلذ ىور امك ةيده دري ال ِِلي يبنلا ناك

 همركأ - ًاريسي ناك ولو - ًائيش كادهأ نمف ءايادهلا ةلدابم ىلع لدت «اوداهت» :ةملكو

 ةمجرت رظناو «ًاريقف ناك نإ اميسالو «ةوبنلا بدأ نم اذهف ءاهنم عفرأ وأ اهلثم ةيدهب

 هللا لوسر تدهأ دقو 457/4 رجح نبال «ةباصإلا» باتك يف (ةيملسألا ةلبنس مأ)

 .ءازج ريخ اهازجو اهنم هّلبَقو اهطسابف ءآنبل لك

 نأل :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع 5٠7/١ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ جرخأو

 دعب ةجح نم ّيلإ بحأ . .هللا ءاش ام وأ ةعمج وأ ًارهش نيملسملا نم تيب لهأ لوعأ



 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 ةيانعلاو حصنلا هيلع ىغب نم ىلع يغبلا كرت ىلإ هدشري نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 «ىلاعت هللاب راصتنالا ىلإ مولظملا خألا داشرإ ْذِإ ؛ىلاعت هللاب رصتني نأو

 .خألا ةرصن ربكأ نم . .هناحبس هيلإ ميلستلاو

 ْنَم ىلع ىغبت ال !ُدواد اي» :ملسو هيلع هللا ىلص دواد ديسلا روبز ىفو

 د : 0 ١
 «ىترصن هنع تفلخت . . هيلع ىغب نم ىلع ىغب ْنَمف «كيلع ىغب

 هقفنأ رانيد نم ّىلإ بحأ . .لجو زع هللا يف يل خأ ىلإ هيدهأ قئادب ٌقبطلو ,ةجح

 . لجو زع هللا ليبس يف
 ام ٌسِنوتلا قر مرح اَمَنِإ لقط :ىلاعت لاق «هيف فالخ ال امم اذهف :يغبلا كرت امأ )١(

 :قح بحاص تنك نإ امأ :[7 فارعألا] «ّيَحْلأ ِرْبَعب َىنبلاو مثالا َنطَب امو اني ٌرَهَظ

 هيت م لا ُميَباَسَأ إ َنيدلَرظ :ىلاعت لاق «ًالدع كيلع ئغب نمم رصتنت نأ كلف

 .[59 :ىروشلا]

 جاوزأ ماصتخا هيف ًاليوط ًاثيدح ءاسنلا ةرشع باتك يف (”904) يئاسنلا ىورو

 بنيز اولسرأف (بحلا يف ًاميدقت) نهيلع اهنع هللا يضر ةشئاع ميدقت ىف هلك يبنلا

 لدعلا كنلأسي يننلسرأ كجاوزأ نإ !هللا لوسر اي» :تلاقف «نهل ًالوسر شحج تنب

 تلاطتساف :ةشئاع ةديسلا لوقت «ةشئاع (تّبس :يأ) يف تعقوو «ةفاحق يبأ ةنبا يف

 ىتح بنيز حربت ملف ءاهيف يل نذأ له هفرط بقرأو هلك هللا لوسر بقرأ انأو
 ىتح ءيشب اهبشنأ مل ..اهب ٌثعقو املف ءرصتنأ نأ هركي ال هلي هللا لوسر نأ ٌتفرع

 . !؟ركب يبأ ةنبا اهنإ :ِلَك لاقف (اهتمحفأ) اهيلع تيحنأ

 قيطي سانلا لك امو «لاعفألا لامك ىلع لدي نأ دارأ هللا همحر خيشلا نأ ريغ

 هيلغو انيبث ىلع ةواد انديس لوقب لدعسا كلتل" ةدابعب هللا ةمحر نم اذهو فلو

 نيب يغبلا ةصق تدرو ميركلا نآرقلا يفو ؛هتحصب ملعأ هللاو مالسلاو ةالصلا

 روبزملا باطخلاو 7١-55(4: :ّص) ةروس يف اهيف دواد انديس ميكحتو نيمصخلا

 ىلع يغبلا كرت يف هلي يبنلا صصقو .«كلذ قيطي سانلا لك سيلو ؛يبنل ءاج امنإ

 . هلع نام تدخلا ااه انجح رك كاع اول

 . .اهنع باجأو هسفنل رصتنا نم :هللا همحر يعافرلا دمحأ هللاب فراعلا لاق دقو



 يف ةدعاسملا

 جاوزلا

 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 ةناعإلا نأ اوركذ دقو «جيوزتلا يف هتدعاسم :خألا ىلع خألا قح نمو

 «تاريخلا لفاون لضفأ وه ذإ ؛نيبتاكملاو ةازغلا ةناعإ نم لضفأ كلذ ىف

 0 لا

 نع الو «ضرم اذإ هتدايع نع لفغي اّلأ :خألا ىلع خألا قح نمو
 اقف دوعي لجر نم ام» :ثيدحلا ىفو ؛«ليللا ىف اميس ال ءهتمدخ

 .ةريشع الو لهأ ريغ نم هللا هرصن . .هالومل هرمأ ضوفو سانلا حماس نمو ؛فلتو بعت

 لثم يف هللا همحر ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا ققحملا ةمالعلا لوق ىلإ رظناو

 ركفي ملو «هيف حماسو هيلع ربصو «سانلا نم ىذألا هلان اذإ ناسنإلاو :اذه

 ءهسفنل مقتنملا ةبقاع نم لضفأ هرمأ ةبقاع ناك ..هيذؤم نم ةلباقملاو ماقتنالاب

 يف دهشي ..مركو لزانتو ءملحو حماست اذإ هنأ :كلذو ءاهئازجب ةئيسلل لباقملا

 لب «لابلا ءودهو نمألا دهشي امك «بلقلا دربو ةمالسلا دهشم هرعاشمو هسفن

 .درلا نم هل ٌّلتقأ ..هيلع درلاو ةلباقملا كرت :نيدقاحلا نيملاظلا نيدتعملا ضعب

 ١55. «نيدشرتسملا ةلاسر»

 يبنلاو «شيعلا نم ةحوبحبب هللا همركأ يذلا ؛ةعسلا بحاص ىلع قحلا اذه دّكؤيو

 ..هقلخو هنيد نوضرت نم مكيلإ بطخ اذإ» :لاق هريغو يذمرتلا ىور امك كك
 .؛ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكت . .اولعفت الإ «هوجوزف

 ةنتف ىلإ دوعي امنإ مويلا رظانلا هاري يذلا داسفلا بلغأف «قح  هللاو  اذهو

 .سكعلابو ءاسنلاب لاجرلا

 سن انك تجيو د ىلع هلو نعي نالاك نحلا اذه دساب نأ تكسي نم لكو

 كلذكو ءهذه انمايأ يف ةياغلل ةقهرم تحضأ يتلا جاوزلا فيلاكت هتيب نم بطاخلل

 ماست ةعلس اهسفن نم لعجت الو «مويلا ةشيعملا فورظ يعارت نأ اهيلع بجي ةاتفلا

 سانلا نيب ههاجب وأ هلامب «هتعاطتسا ردق ىلع هاخأ نيعي خألاو «جاوزلا قوس يف

 ركذ امكو «دئازلا هباقبقو هصيمقب ولو ١04: «ةيسدقلا راونألا» يف خيشلا لاق ىتح

 قتعو نيدهاجملا ةدعاسم نم ىلوأ جاوزلا ىلع بابشلا ةدعاسم ؛هللا همحر خيشلا

 .ىلاعت هللا ىلإ تابرقلا ىلوأ نم ةيصعملا سند نع سوفنلا ةنايص نأل ؛ديبعلا



 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

- 

- 
 نمو «حبصي ىتح هل نورفغتسي «كلم فلأ نوعبس هعم جرخ الإ . .ايسمم

 ا يسمي ىتح هل نورفغتسي كلم فلأ نوعبس هعم جرخ . .ًاحبصم هاتأ

 مكدحأ داع اذإ» :ثيدحلا يفف ؛ضيرملا دنع لكأي الأ دئاعلل يغبنيو

 , '0«ًاعيش ةدنع لكأي الق ... ًاضيرم

 «ةافولا هترضح اذإ ةيصولا ىلإ هدشري نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 7 ةفولعم كلذ يف ةدئافلاو «كلذ يف يعيبطلا ءايحلا عبتي الو

(01) 

00 

 ةرفإ

 ناكو ...» :هرخآ يف ةدايزبو «هنع هللا يضر يلع نع ,27094) دواد وبأ هجرخأ

 «فوقوم اذه :يرذنملا لاق «ةدايزلا هذه ريغب )2١9194( يفو «ةنجلا يف فيرخ هل

 رظنا .مهريغو 147/١ مكاحلاو «بيرغ نسح :لاقو (459) يذمرتلا هاور اذكو

 54١. 7/6 «ريدقلا ضيف»و ١58/5:« «بيهرتلاو بيغرتلا»

 21١5/١ ؛ريدقلا ضيف يف امك ةمامأ يبأ نع «سودرفلا دنسم» يف يمليدلا هجرخأ

 «ميرحتلا ال ةهاركلا ديفي انه يفنلاو .«هتدايع نم هظح (لكألا ينعي) هنإف» :ةدايزبو

 لكألا كرت ناك نإ كلذك يفتنت اهلعلو ,هعرفو لصألا نيب تناك نإ ةهاركلا يفتنتو

 قّبط نإ رئازلا لعلو «مويلا لاحلا وه امك روزملاو رئازلا نيب ةشحولا ثروي امم
 سلجم وه امنإف «برشلاو لكألل ًاتقو دجي مل ةنسلا يف امك ضيرملا ةرايز بدأ

 هدروأ «نادرو نب ىسوم هيف :يوانملا ظفاحلا لاق امك ثيدحلاو «ةفلأو ءاعد

 .نيعم نبا هفعض :لاقو 'ءافعضلا» يف يبهذلا

 تابولطم عم ءايحلا اذه مدطصا اذإو ,«فارعألاو تاداعلا نم ثوروم يعيبطلا ءايحلا

 بطاخيو هتوص عفري وهو قيرطلا يف ناسنإلا ىشم اذإف «عرشلا رمأ مّدق . .عرشلا
 يف ٍلاع توصب ريبكتلا َّنس ديعلا ةالص يف عرشلا نأ ريغ «هتءورم تطقس . .هسفن

 ؛نوريثكلا اهنع ىلختي دق ةنس انه توصلا عفرف ءدجسملا ىلإ باهذلا دنع قيرطلا

 .؛دوهعلا» يف ينارعشلا ركذ اذك ؛كلذ نم مهئايحل مهعابط قفاوت ال اهنأل

 ينيمري دق ةيصولا ىلإ هتدشرأ نإ :لئاقلا لوقي نأ انه يعيبطلا ءايحلاو

 ايحتسا) :ينارعشلا لاق امك عقيو ءيحتسيف «توملا هل ىنمتأ ينأ ىلإ نيرضاحلاو

 ام هتئرو نيب عقوو هيلع سانلا قوقحو تامف «ءصوأ :ضيرملل مهلوق نم ماوقأ
 .197 «ةيسدقلا راونألا» (ماكحلل ةكرتلا رثكأ بهذو «هيف ريخ ال



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 ةلاح يف ناك اذإ ءحابصلا ىلإ هدنع رهسي نأ : خألا ىلع خألا قح نمو

 . هقحب هئافو ىلع هقرافيف «تقولا كلذ ىف لجألا ناك امبرف «توملا ىلإ ىضفت

 ؛رباكألا نم دحأ ىلإ بستنا اذإ هقدصي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 . ءارمأ وأ ؛ءاملع وأ «ءايلوأ نم

 نم دحأ ىلإ كوخأ بستنا اذإ :ىبرعلا نبا نيدلا يحم خيشلا ةيصو نمو

 كلذ نيب لخدتف «ءكسفن ىف ولو هبسن ىف نعطت نأ رذحاف ..رباكألا

 :درو لب «ريبك مثإ يف عقتف «شارفلا بحاص نيبو «ىلاعت هللا نيبو صخشلا

 .'""رفك باسنألا ىف نعطلا نأ

 ذإ «هب سانلا نال ولو بنذب هرفكي لأ :خألا ىلع خألا قح نمو ريفكتو كايإ

 يتلا ظافلألا عيمج ةفرعم رسعو ؛مالكلا يف مويلا سانلا عرو ةلق ىفخت ال نجلسلا
 «لئاه رمأ :_ "”يكبسلا مالسإلا خيش لاق امك  ريفكتلاو «ناسنإلا اهب رفكي

 ماكحأ هيلع يرجت ال ءرانلا يف دلاخ هنأ ناسنإ نع ربخأ هنأ هيف ام لقأ

 .""هتامم دعب الو هتايح يف ال ءمالسإلا

 هللا يف ضغبلا

 بنذلا ةيهاركو
 )١( بنذملا ال

002 

 .يغبني ال اميف عقو اذإ هتاذ ضغبي اّلأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 ليلد كيدل نكي مل نإ رئابكلا نم ًٌةريبك . .نالفل بستنت ال تنأ :كيخأل كلوقف

 ةرابعلا هذه هللا همحر ينارعشلا ركذ دقو .فذقلا باب نم هنأل ؛يفنلا كلذ يف عطاق

 .8١ال ؛ةيسدقلا راونألا» يف خيشلا نع

 دحأو ءهرصع يف مالسإلا خيش «يجرزخلا يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نيدلا يقت

 ءرصمب كبس يف دلو «هنبا نيدلا جاتو «نيلماعلا ءاهقفلا رباكأو نيرسفملا ظافحلا

 «ةيفاكلا رردلا» . ىرخأ بتكو «جاهنملل حرشا» هلو «(ها/57) ةنس كلذك اهيف يفوتو

 .ال١7 ١/ «نيفراعلا ةيده» ءا١الال /*

 هيخأل لاق نم» :ِهلك هلوق نعو «نولهاستم اذه يف هللا همحر مامإلا لاق امك سانلاو

 يف مويلا ةاعدلا ضعب اهبكتري ةميرج يأف «نولفاغ «امهدحأ اهب ءاب دقف ..رفاك

 الاب اهل يقلي نأ نود اهيقلي نأ الإ هنم نوكي امف !؟هيأر اوفلاخ نيذلا هتوخإ ماهتا

 .177 ربكألا خيشلل «اياصولا» رظنا .!!رفاك وه :لوقيف



 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 انرمأ ْنَم لاعفأل انتوادع :هللا همحر صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 ةداعسلاو «ةيعيبط ةوادع هتاذل انتوادعو ءةيعرش ةوادع هتوادعب ىلاعت قحلا

 هنع اوعمس ْنَم تاذل مهضغب سانلا يف بلاغلاو «ةيعيبطلا يف ال ةيعرشلا يف

 مهنإف :هنوهركي ءيشب مهيف ملكت هنأ هنع اوعمس نإ امأو ءمرحم يف عقو هنأ

 معزي امبرو «كلذ نع ًةدايز هنورقتحيو «هتاذ نع ًالضف .هدالوأ نوهركي

 راقتحا ضحملا لهجلا نم نأ هنع باغو «هل هراقتحا يف بيصم هنأ مهضعب

 .دوجولا ىلإ مدعلا نم هجرخأو «ىلاعت قحلا هب ىنتعا ٍدبع

 نم ًادحأ رقتحت نأ كرمأ ام ىلاعت قحلا نإف .كلذ نم  يخأ اي  رذحاف

 يصاعلا رمأتف ءريغ ال هعرشل ةفلاخملا هلاعفأ ركنت نأ كرمأ امنإو .هقلخ

 .هل رقتحم ريغ تنأو ؛هاهنتو

 هرك امف ''"«اهحير هركأ ةرجش اهنإ» :موثلا ةرجش يف ِةلك هلوق لمأتو
 ةوادع رافكلل انتوادع نأ ملعف ءاهتافص ضعب وه يذلا اهحير هرك امنإو ءاهتاذ

 .مهتوادع انيلع مرح . .مهلاح نسحو اوملسأ اذإ مهنأ ليلدب «تافص

 تب يف ديزي نأ ..ةفقو هنيبو هنيب لصح اذإ :خألا ىلع خألا قح نمو

 .'"”ٌدولل ةاعارم ؛ةفقولا لبق ناك امم رثكأ هنساحم

 «مهترضحب همسا ركذ امّلك مهودع نوحدمي «حلاصلا فلسلا ناك دقو

 ءمهب يخأ اي ٍدتقاف مهل نيبحملا مظعأ نم هنأ ٌناظلا نظي ثيحب

 يف عوقولا نم رذحاو ءهيلع كظيغ مايأ فورعملاب كيخأ ركذ يف فقوتت الو
 تلكأ ام زكذتو «ةدوملا ءافص ردكي كلذ ريصيف «حلصلا عقو امبرف ؛هضرع

 . كلذ لعفي نم ّلقو «فورعملا نم قبس امو ءزبخلا نم هدنع

 اهنأ تاياور امأو «هظفلب «ديعس يبأ نع دجاسملا باب يف (5545) ملسم هجرخأ )00(

 هذهو .ضراعت الف ءاهحير ثبخل كلذك اهامس كي هنأ يوونلا لاق دقف ةثيبخ ةرجش

 . مهنع هللا يضر ةفيطللا مهتالالدتسا نم

 .85 (يداهتلا ٌّقح) رظنا (؟)



 نا 2 ةمدخ

 راذتعالا
 رذعلا لوبقو

 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ ف راونألا

 هتادابع ىلع 0 ا 0 0 ىلع حلا قتح نمو

 ىلإ ردابي نأ . .هغلبو ءيشب هقح يف عقو اذإ :خألا ىلع خألا قح نمو

 29لاطنلا نقع فوقولاو ءىضرالا هقارطإو +سارلا كلكك ىلإو زاقعتسالا

 همحري نأ ىلإ كلذ ميديو «هيخأ ىح يف هنم عقو ام ىلع مدنلا راهظإو

 لقو «ملاظ هنأب فرتعاو «موللاب هسفن ىلع عجر ..همحري مل نإ مث ؛هوخأ
 . كلذ لعفي نم

 ىور دقف ؛ًالطبم ناك ولو هراذتعا لبقي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 ناك ًاقحم «هراذتعا لبقيلف . .بنذ نم ًالصتنم هوخأ هاتأ نم» :هريغو يذمرتلا

 : اودشنأ كلذ ىنعم يفو ,"”«ضوحلا ىلع دري مل . .لعفي مل نإف «ًالطبم وأ

 [طيسبلا]

 ارجف وأ لاق اميف ٌكدنع رب نإ ارذتعم َكيتأي ْنَم ٌريذاعم لبقا

 0 نفع ذك كلج دقو , "هال كينفرووم ةكصاطا لمن

 لجرل ةجاح يف قلطنيل ينانبلا تباث ىلع نسحلا لخد دقو «ةروهشم ةدعاق هذهو 200(

 ّىلإ بحأ ملسم يل خأ ةجاح يضقأ نأل :نسحلا لاقف ,فكتعم ينإ :تباث لاقف

 7087/١. كرابملا نبال «دهزلا» .ةنس فاكتعا نم

 .هنع حفصلا بلطو هيخأل راذتعالا نع ةيانك كلذ لك (؟)

 ىكحو «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ١7١/4 «هكردتسم» يف مكاحلا هجرخأ دق ()

 (ريدقلا ضيف» يف يوانملا ظفاحلا لاقو ««بيهرتلاو بيغرتلا» يف هفعض يرذنملا

 .يمليدلاو ينسلا نبا ًاضيأ هنع هاورو 57

 .هنم جورخلا :بنذلا نم لصنتلاو

 :امهدعب هلو «(ه585) يئاطلا ديبع نب ديلولا «يرتحبلل ناتيبلا (؟)

 ارصتنال هنم ًاراصتنا ًدارأ ولو 22وهبحاصل ىضغأ ْنم نيليلخلا ٌريخ



 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يق :يناثلا لصفلا

 :اودشنأو

 [فيفخلا]

 ٌراع ٌلذلا ىلع ئتفلاٌماقمو ٌنالف كيلإ اسأ دق :يلَّليق

 (0راذتعإلااندنع بنذلاٌةَّيِد» ًارذُم ٌتدحأو ئتأذق :ٌُتلق

 :اودشنأو

 [رفاولا]

 ةريقكلا ةيزاسمع نع زواحف .٠ انوي كسلإ قينصلا ركع: اذإ

 ةريغملا نع حيحص ٍدانسإب افيد ىور يتعفاشللا نإَف

 ةفك
6 

 هيلع ناك . .اهلبقي ملف ةرذعمب هوخأ هيلإ ٌَرذتعا نما :هجام نبا ىورو

 ا بحاص لثم ةئيطخلا نم

 . .ًارذتعم مكوخأ مكءاج اذإ :هللا همحر صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 «دحاو ريغ هل اهبسن دقو «(ه197) يسابعلا دمحم نب هللا دبع ءزتعملا نبال ناتيبلا )١(

 امك هناويدو «يعفاشلا مامإلل ةبوسنم يهو ««مظنلا رثن» يف يبلاعثلا روصنم وبأ مهنم

 .قثوم ريغو ققحم ريغ ىفخي ال

 .تاياورلا ضعب يف ءاج امك ءاسأ رصق :اسأو

 :يواخسلا ظفاحلا لاق «ىفخي ال ام نزولا ةماقتسا مدعو ةكاكرلا نم اهيف تايبألا (؟)

 نب ىسوم نب ءالعلا ةمجرت يف انخيش هدروأو «ةنسلألا ىلع جراد وه امم ليق امو

 )1١179(. «ةنسحلا دصاقملا» .ٌبذكف :لاق مث «تايبألا ركذ مث . .يمورلا ميهاربإ

 لاقو 01104 /؟ هنع «ريبكلا» يف يناربطلاو :(7718) نادوج نع هجام نبا هجرخأ (*)

 نبا ناك نإ :نابح نبا لاق ثيدحلا ركذ دعب (نادوج) ةمجرت ىف رجح نبا ظفاحلا

 .ةملاظلا ةبيرضلا :سكملاو 189077/١. «ةباصإلا» 50 وهف هعمس جيرج



 دسحلا كرت

 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ ف راونألا

 ةقر هبلق يف مكدحأ دجي مل نإف .فوقولا هب لاط نإ اميس ال «هولبقاف

 ًارذتعم كوخأ ِكيتأي :اهل لقيلو «موللاب هسفن ىلع ْعِجريلف ..هيخأل

 . "هنم أوسأ ًاذإ تنأف ءهيلإ يتفتلت ملف هقح يف ٍتنأ ٍتعقو مكف !؟هنيلبقت الف

 «قداص خأب سيل . .هيلإ رذتعي نأ هاخأ ٍجوَْحُي يذلا خألا :مهضعب لاقو

 اورذتعي نأ لبق ريذاعملا قلخلل نوميقي قيرطلا لهأ نإف «قيرطلا لهأ نم الو
200 

 .  مهيلإ

 بلقناو «هتاعاط ترثك اذإ «هل هحرف ةرثك :خألا ىلع خألا قح نمو

 ىفو ءدسحلا ءاد هب ماق 1 .كلذك نكي مل نمو «داقتعالاب هيلإ سانلا

 . "”«بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا» :ثيدحلا

 ؛كيلع هللا هافطصا نم دسحت نأ كايإ :افو ىلع يديس ةيصو نمو

 امل «ةيناطيشلا ةروصلا ىلإ ةيكلملا ةروصلا نم سيلبإ خسم امك هللا كخسميف

 .ملسو هيلع هللا ىلص مدآ ديسلا دسح

 ناويإلا بحاص نأ :هتاكربب هللا انعفن '*””يودبلا دمحأ يديس بقانم ىفو

 .(هنم ًالاح أوسأ) :(ب) يف )١(

 .راذعألا مهل نوسمتلي :ريذاعملا قلخلل نوميقي (؟)

 يبأ نبا ىسيع هيفو «ًاعوفرم سنأ نع دانزلا يبأ نع )57١1١(« هجام نب هجرخأ (*)

 يبأ نبا قيرط نم «ةريره يبأ نع (5407) دواد وبأ هاور اذكو «فيعض وهو ىسيع

 ؛'ريبكلا خيراتلا» يف اذه ميهاربإ يراخبلا ركذو «مسي مل اذه هدجو «هدج نع ديسأ

 ١6 ١. /* اريدقلا ضيف» .حصي ال :لاقو ثيدحلا اذه هل ركذو

 ,يودبلا :يمس كلذلو مثلتلا ريثك ناك «يبرغملا يسافلا يلع نب دمحأ «سابعلا وبأ (5)

 عاطق نم سانلا ةثاغإو ؛جنرفإلا دالب نم ىرسألاب هئيجمو هرابخأو :ينارعشلا لاق
 هنع هللا يضر يفوت .رتافدلا اهيوحت ال . .هب دجنتسا نم نيبو مهنيب هتلوليحو «قيرطلا

 . 147 ١/ «ينارعشلا تاقبط» 57/7 «ةيردلا بكاوكلا» .(ه57175) رصمب



 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 ءاج نيح دسح هدنع رائف ًاميظع ًايلو ناك ءرمقلا هجوب ىمسملا 2'”انعتنطب

 «هلاح بلسف «داقتعالاب هيلإ سانلا بلقناو ءانثتنط ىلإ يودبلا دمحأ يديس
 هل رصتناو «بالكلا ىوأم انثتنط يف نآلا هعضومو ءهركذو همسا ئَفظناو

 دبع يديس ءاجف «ةميظع ةرانم هتيوازل اونبو «""”ًاتقو هل اولمعف ءانثتنط ءابطخ

 .اذه انتقول تراغف هلجرب اهضفرو ؟9لاعلا

 هعدوي ىتح جرخي ال نأ . .ًارفس دارأ اذإ :خألا ىلع خألا قح نمو

 َجرخ اذإ» :ثيدحلا يفف «ًاريغص ناك نإ ةراشإلابو «ًالجر ناك نإ قانعلاب

 . /”«ةكربلا ُمهِتاعد يف ٌلعاج هللا َنإف ؛ةّئاوخإ ٌعدويلف . .رفس ىلإ مكذحأ

 «هلزنم يف هيلإ بهذي نأ . .رفس نم عجر اذإ :خألا ىلع خألا قح نمو
 «رفس نم اوعجر اذإ هتزعأ رئاسو ءمدلو كلذكو «ءةمالسلاب هئنهيو هيلع ملسيو

 . ةمالسلاب هئنهيو هوخأ هيلإ بهذي نأ هقح نمف «ضرم نم اوفش وأ

 نأ اوركذ دقف ؛مهم رمأ لك يف هرواشي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 هيف رواشف ًارمأ دارأ ئم» :ثيدحلا يفو «ةدوملا ءافص يف ديزت ةرواشملا

 ا ل

 اهنع لاق انثتتطو ءاتدنط :هيف ىهو فلؤملل «تاقبطلا» ىف اهدروأو ءاطنط :(ب) ىف )١(

 ليغلا ىلع تمم قرف ومن ءانن ىلإ كلل فاقت نكرس هلاك :ةةيجتب# ىلا كرتاب
 . 47” /4 «نادلبلا مجعم» .ةلحملا 90

 .هدنع نوكيل ركذلا سلاجم نم ًاتقو هل اوًّصخ (؟)

 «ىبرو كّلسو هدعب دهعلا ذخأ ؛يودبلا دمحأ خيشلا ةفيلخ «بوذجملا لاعلا دبع (5)

 . 185/7 «ينارعشلل تاقبطلا» .هنع هللا يضر .(ه970) ةنس بويلق يف نفد

 نع 717/017 جالع نب رفز نب محازم ةمجرت يف ؛هخيرات" يف ركاسع نبا هجرخأ (4)
 لاق «ثراحلا نب عفان هيفو :7”7 ١/ «ريدقلا ضيف» يف يوانملا لاق «مقرأ نب ديز

 .هثيدح حصي ال :يراخبلا لاق :«ءافعضلا» يف يبهذلا

 ظفاحلا لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع ؛(8774) «طسوألا» يف يناربطلا هاور (6)

 ناوخإلا رفس

 نيب ىروشلا

 ةوخإلا



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ ف راونألا

 رمأ لك يف مكناوخإ ةرواشمب مكيلع :لوقي صاوخلا يلع يديس ناكو

 1 افتسا نم مدن الو ءراختسا نم باخ ام) : ثيدحلا ىف نإف ؟؛ مهم

 :اودشنأو

 [لماكلا]

 لضفتم ٍلضاف ًةحيصن ّلبقأو ٍلكشملا ّيفخلا يف َكاخأ رواش

 :اودشنأو

 [طيسبلا]

 تاروشملا لهأ نم تنك نإو اموي - ةبئان َكتبات اذإ كاحمأ رواش

 0 ألا اهتم رسال " اندوفانااه احافعك ىقلت نيحلاف

 نبا لاق .واو دانسإ اذهو :يذمرتلا حرش يف يقارعلا نيزلا مألل اندج لاق :يوانملا ت

 هيف :يمئيهلا لاقو .لاقم هخيش خيشو ورمع خيش يفو ءًادج فيعض وه :رجح
 .01/5 ؛ريدقلا ضيفا .ها .كورتم وهو «يليقعلا ليصحلا نب ورمع

 لاق «هنع هللا يضر سنأ نع نسحلا قيرط نم (7777) ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور )١(

 يف لاقو .ًادج فيعض سودقلا دبعو :«جيرختلا» يف رجح نبا لاق :يوانملا

 :يمئثيهلا لاقو .هترابع هذه «ًادج هاو دنسب ريغصلا يف يناربطلا هجرخأ :«حتفلا»

 امهالكو سودقلا دبع نب مالسلا دبع قيرط نم «ريغصلا»و «طسوألا» يف هاور
 نأ ةرواشملا فرش تابثإل يفكيو .447 447/6 «ريدقلا ضيف» .ًادج فيعض

 ملف مهراشتسا نأ دعب مهيلع ىلاعت هللا ناوضر هنود مه نم عم اهب َرِمأ كك يبنلا

 .دحأ ةوزغ يف مهتروشم عفنت

 نيذه ركذو :يناَجّرألا لاق «قباسلا ثيدحلا نع ثيدحلا دنع يوانملا لاق (؟)

 نيدلا حصان»ب بقلملا يزاريشلا نيسحلا نب دمحم نب دمحأ وهو «نيتيبلا

 .(هه 6: ت) ««يناجّرألا



 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 .مهنع باغ اذإ هدالوأو هلايع دقفتي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 .ةبحصلا ناخ دقف . .هتبيغ يف هيخأ لايع دقفتي مل نم :مهمالك نمو

 )0غ( 5 هلام 098 ع . أل ل 5
 8 هريعو يف هرطاشي نأ :خالا ىلع خألا قح نمو

 نأ . .هللا يف ىخآ اذإ ريقفلا ىلع بجي :يلذاشلا بهاوملا وبأ خيشلا لاق

 مهيلع اومدق نيح نيرجاهملا عم راصنألا تلعف امك ؛هلام يف هاخأ رطاشي

 ."”نازيملا هذهب هئحتماف . .هللا يف ةوخألا ىعدا نم لكف ءءارقف مهو «ةنيدملا

 بايثو هبايث نيب زّيم نم :هب هللا انعفن '”يناسملتلا نيدم وبأ يديس لاقو

 كوخأ هذخأ ام لكل كردص حارشناب الإ كتبحص لمتكت ال : ًاضيأ لاقو

 . .كلذ نم ًاضابقنا كبلق يف تدجو ام ىتمو .ءكماعطو كبايثو «كلام نم

 . كتبحص ىف قفانم تنأف

 رخآلل امهدحأ لوقي ىتح نينثا نيب ةبحصلا حصت ام :مهضعب لاقو
 .ىبوث وأ ىتعصق : لوقي نم خأب سيلو ك0 ايل

 .نيفصن ءيشلا ٌلعج :ةرطاشملا )١(

 نأو ءهتلئّس ول كسفن نحتمت نأ لبق رمألا اذه يف كناوخإ نحتمتو لجاعت نأ كايإو )١(

 «كلوح نمم نيريثكلا رسختس كنإف ..الإو ؟رمألا اذه لعفت ّمِل كلاوحأ نع شتفت

 سانلا ةارادمب رومأم تنأو ءًادج ةزيزع موقلا اهنع ثدحتي يتلا ةوخألا هذهف

 .رصحت نأ نم رثكأ اهيف مهنع هللا يضر ةباحصلا لاوحأو .كلوح

 ناك «ثوغلا :هل لاقيو «مهتلالج ىلع عمجملا قيرطلا ةمئأ دحأ «يبرغملا بيعش (*)

 انل ام :هنع هللا يضر لاق دقو «هب كربتيل اهريمأ نم بلطب ناسملت لخد دق

 «يحلا هللا :لاقو دهشتو ةلبقلا لبقتساو لزن مث «ناوخإلا روزن ةليللا ,ناطلسللو

 تامارك عماج» 2194/١ ؟ينارعشلا تاقبط» :رظنا .(ه080) ةنس هحور تضافو

 .719/151 «ءالبنلا مالعأ ريس» «1١21//؟ ؛ءايلوألا

 نمؤي ال» :ِةلَك هلوق نم ةرصتعم يهو ؛ةيفوصلا ةداسلا دنع ىدص ةملكلا هذهل (4)

 .(17) «يراخبلا» «هسفنل هبحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ



 يف قدصلا

 ةبحصلا

 رسلا ظفح

 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا

 «كضغبأ انأ :هل لاق اذإ هنم ردكتي ال نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 . .الإو ءهضغب لاز نإف ءاهليزيف ءاهلجأل هضغبأ يتلا تافصلا ىلع ٌشتفيو

 .. انلاثو ايناث نقيتفتلا رك

 مرح دقو ؛ةروعلاك رسلا ذإ ؛هرس متكي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 .اهب ثدحتلاو ءاهيلإ رظنلاو ءاهفشك

 ةروع فشك نمو .هتروع هللا رتس . .هيخأ ةروع رتس نما : ثيدحلا يفو

 : ””متروغ هللا فشق . :هةخآ

 ىلإ كيخأ رس يشفت نأ رذحا :يلذاشلا بهاوملا يبأ خيشلا ةيصو يفو

 .ةرخآلاو ايندلا ترسخف «كلذب كتقم امبر هللا نإف ؛هريغ

 . ادب هيف هل من ْنَم َقَّدَصُي الأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 هيلإ تلمح نم رك ىلع بجي هنأ :''”يلازغلا مالسإلا ةجح ركذ دقو

 :رومأ ةتس ةميمن

 .مامنلا يأ «هقدصي الأ :لوألا 2

 . كلذ نع هاهني نأ :يناثلا -

 : اهدعم يف ودشنأو «دينجلل يه :ليقو «يطقسلا يرسلا اهلاق :ليق -ح

 انت فرست مس ايازخ نإ انتصق نع لئاسلااهيأ

 انترصب ينترصبأاذإف انأ ىوهأ نمو ىوهأ نم انأ

 .امهنع هللا ىضر سابع نبا نع :غ(5147١) هجام نبا هجرخأ )١(

 «سماخلا نرقلا ددجمو ءهنامز ةبوجعأ «يسوطلا يلازغلا دمحم نب دمحم ,دماح وبأ 0(«

 «ءايحإلا» :هتافلؤم مظعأ نم . سوؤرلا عضختو تاوصألا عشخت هعامسبو «سورطلا

 .هنع يضرو هللا همحر (ه005 ت) .موقلا قيرط تبثأ هيفو «لالضلا نم ذقنملا»و

 7519/١. ؛ةيعفاشلا تاقبط» 777/١19 ؛ءالبنلا مالعأ ريس



 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 .هللا ىف هضغبي نأ :ثلاثلا

 .ءوسلا هنع لوقنملاب نظي اّلأ :عبارلا

 فلل قش نلف ا يسخمب اهلا نسماعلا“ -د هع ده

 يل تا يجي الا نتنااسلا ١ د

 نع ًامالك دحأ كيلإ لقن اذإ :يلذاشلا بهاوملا يبأ خيشلا مالك نمو

 نمو «نيقي ىلع هّدوو يخأ ةبحص نم انأ !اذه اي :لقف ..كل بحاص

 .ْنظب ٌنيقي كرتُي الو ءٌنِظ ىلع كمالك

 مكضرع يف ًامالك ٌدحأ مكيلإ لَقَن اذإ) :نيدلا لضفأ خيشلا مالك نمو

 دقتعت تنك نإ :هل اولوقو «مكناوخإ ٌرعأ نم ناك ولو هورجزاف . .دحأ نع

 هنآل' ؛هثم ًالاخ آوْسأ تنأ لي ةءاوش هتع تلقت نمو تنأف . .رمآلا اذه انيف

 يف لطاب رمألا اذه نأ دقتعت تنك نإو ءانل هتعمسأ تنأو «كلذ انعمسي مل

 .ىهتنا (؟انل هلقن ةدئاف امف . .هلثم يف عقن نأ اّنم ديعبو ءانقح

 . .هباحصأ دو هل مودي نأ دارأ نم نأ :ةلاسرلا هذه ريغ يف انركذ دقو

 . "”يأرلا ئدابب مامنلا مالك ٌدريلف

 «ةحلاصلا ةينلا عم نكل ءهضرع نع بذي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 نع ُهللا در . .هيخأ ضرع نع در ْنم» :ثيدحلا يفو ؛ةنسحلا ةسايسلاو

 . "”«ةمايقلا موي َرانلا ههجو

 )١( اهليلعت يف هللا همحر يلازغلا مامإلا لاطأو ء577٠/ «نيدلا مولع ءايحإ» .

 «171/7 «ةيفوصلا دعاوق ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا» هباتك يف كلذ نم ًافرط ركذ (؟)

 ىوقأ ىلاعت هللا ىلع نيلبقملا نيديرملا لاح هب دسفي حالس سيلبإل امو :هيف لاقو

 .اضعب مهضعبب مهلغشي نأ نم

 هللا يضر ءادردلا يبأ نع «(189171) «هننس» يف يذمرتلاو «454/7 دمحأ هجرخأ (6)

 . نسح ثيدح اذه :لاقو 2 هنع



 ىلع نوعلا
 ةعاطلا لعف

 نيب قرفلا
 ةارادملا

 ةنهادملاو

 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا 6٠

 لبقي نأ ..هيخأ ةّوخأ يف قداصلا ةمالع نم :يعفاشلا مامإلا مالك نمو

 هللز نفشيو «هللخ كميو هلع

 ىلع وهو ُتقولا لخديل تقولا لبق هظقوي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 .مارحإلا ةريبكت الو «ةضيرفلا لبق ةبتارلا ةنسلا هتوفت الف «ةبهأ

 ىلوأ نيدلا رمأ يف ةقفشلا ذإ ؛رحسلا يف هظقوي نأ :هقح نم كلذكو

 سفنلا نإف .ءفطلب كلذ نوكي نأ ىغبنيو ءايندلا رمأ ىف ةقفشلا نم لضفأو

 .ةظلغب ظاقيإلا عم تكرحت امبر

 نيدلا» :ثيدحلا يفف ؛هنهادي اّلأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 . .اوحلطصا اذإف ءاوشقانت ام ريخب ناوخإلا :؟”موقلا لاقو ."''”«ةحيصنلا

 , هلع هللا يضر يرادلا ميمت نع ,(06) ملسم هاور 2غ320(

 «فلخو فلس نم «مهلاعفب ىدتقي نيذلا ةّلجلا ءاملعلا ىلع قلطت :(موقلا) ةملك (7)

 نيذلا كعلوأ اهنم نوديري مهبتك يف تمع اهنإ مث .مهدحو فلسلاب صتخت دقو

 ؛مهدعب نمل ةوسأ اودغ ىتح «مهلاوقأو مهلاعفأ عيمج يف لمعلاو ملعلا نيب اوعمج

 .ةوسأ ريخ كي يبنلا صخش نم اولعج مهنأل

 ءاملعلا نع تاياكحلا :هنع هللا يضر ةفينح يبأ لوق كلذ يف درو اممو

 .مهقالخأو موقلا بادآ اهنأل ؛هقفلا ريثك نم ّىلإ ُبحأ مهنساحمو

 نبا لاقو .قدصلاب :لاق ؟اوُُحدُم ىتح موقلا غلب مب :لبنح نب دمحأ لئسو

 نأ ًارارم يسفن ىلع تبرج دقو :«رطاخلا ديص» يف ةلزعلا نع هثيدح يف يزوجلا

 «فلسلا ريس ىلإ رظنلا كلذ ىلإ فاضيو «يتمه عمتجتف «ةلزعلا تيب يف اهرصحأ

 نع ةيمحلا عم ءاودلا لامعتساو «ءاود موقلا ريس يف رظنلاو ءةَيْمِح ةلزعلا ىرأف

 . عفان طيلختلا

 (فوصتلا) ةملك روطت لحارم يريشقلا مساقلا يبأ نع ًالقن يبطاشلا ركذو

 ةملك ركذ مث ةنسلاو باتكلاب كسمتلا ةدشب قيرطلا لهأل دهشو 84/١« «ماصتعالا»

 يف هللا حسف نإ يضرغ يفو :لاقف ءالؤله لثمل (موقلا) ةملك ةمزالم دكؤت ةسيفن

 ًاجذومنأ موقلا ةقيرط يف صّخلأ نأ . .بابسألا يل رّسيو «هلضفب ينناعأو «ةدملا



 6 ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 ل

 حالص هب ٌتدرأ ام :ةارادملا نأ ةارادملاو ةنهادملا نيب قرفلا نمو

 . "”ةيناسفنلا ظوظحلا نم ًائيش هب ٌتدصق ام :ةئهادملاو «كيخأ

000 

 قف

 ءدسافملا اهتلخاد امنإ هنأو «ىلثملا ةقيرطلا ىلع اهنايرجو اهتحص ىلع هب لدتسي

 حلاصلا فلسلا كلذ دهع نع مهنامزأ ترخأت موق ةهج نم عدبلا اهل تقرطتو

 نم مظعأو ..اهلهأ دصاقمل مهف الو ءيعرش كولس ريغ نم اهيف لوخدلا اوعداو

 «ًاحيحص دبعتلل ًاقيرط تادابعلا عارتخا نوريو ؛ةنسلا عابتا يف نولهاستي مهنأ :كلذ

 .ىلاعت هللا دمحب طابخلا اذه نم ةئيرب موقلا ةقيرطو

 :لاقف هباحصأو يبساحملا ثراحلا نع لئس امنيح دمحأ مامإلا لوق :كلذ نمو

 اذه مالك لثم قئاقحلا ملع يف تعمس الو .موقلا ءالؤه لثم تيأر ينأ ملعأ ام

 .(06) «نيدشرتسملا ةلاسرا يف هقيقحتو لوقلا اذه رظنا ...لجرلا

 موقلا مه» :حيحصلا يف لَك هلوق ةفيطل ةراشإ هيف اوأرو «كلذك هيلع اوفقو اممو

 .«سيلج مهب ىقشي ال

 راوع نع اوتكسو ءًاضعب مهضعب حصن اوكرت :اوحلطصاو ءانه اوحصانت :اوشقانت

 لبقي مل نمو ءكّشغ دقف . .كنهاد نمو :«هتلاسر» يف يبساحملا ثراحلا لاق

 موق يف ريخ ال :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق «؛كل خأب سيلف . .كتحيصن

 )١17١(. «نيدشرتسملا ةلاسر» .نيحصانلا نوبحي ال موق يف ريخ الو «نيحصانب اوسيل

 دبع ققدملا ققحملا خيشلا هلقت امنه اننا ةاواسللا نيب قورفلا لمجأ نمو

 يف يعاقبلا هصخلو 18١ «حورلا» باتك يف ميقلا نبا نع هللا همحر ةدغ وبأ حاتفلا

 ش :هلوقب "حورلا رس»
 هنم جرختستل ناسنإلاب فطلتلا :ةارادملا نأ :ةنهادملاو ةارادملا نيب قرفلاو

 ىلع هكرتتو «هلطاب ىلع هرقتل هب فطلتلا :ةنهادملاو «لطابلا نع هّدرت وأ «قحلا

 .قافنلا لهأل ةنهادملاو «ناميإلا لهأل ةارادملاف «هاوه

 يف ذخأ مث ءاهلاح فرعتف «قيفرلا بيبطلا هءاجف ةحرق هب لجر :كلذ لاثم

 اهيلع عضو مث ءاهيف ام جرخأف «ةلوهسو قفرب - اهّقش اهب تجضن اذإ ىتح اهنييلت



 سفنلا ماهتا

 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ١ نحل

 هدنع دجو اذإ «قافنلاو ربكلاب هسفن مهتي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 .هنطاب نم كلذ ةلازإ يف ىعسيو «هنم ًالقث

 ”لاك ب ديف هلك ىلع قاكؤدو "7 نافكلا كتابا نضخش يح نفو

 :هل تلقو ًاموي هب تولخف لري ملف «ينع هلقث لوزي نأ ةينب ًائيش هل تبهوف

 تنك ام لازف «لعفف «كلذ نم َّدب ال :هل تلقف «ىبأف يدخ ىلع كلجر عض

 , "7 ىنطاب ىف هدجأ

 ىلإ كدشرأ نم :اولاق دقف ؛هحصن لبقي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو ةخيضنلا لوب
 تلبقو هتعطأ نإف «كيف عفش دقف . .ىلاعت قحلا بضغ نم 1500
 موكا نم للاب ةوحتم»: ىلإو «اكععتسف عمان كيف قربت نعن هكصت
 نيضرعم ةركذتلا نع اوناك ثيح «نيعفاشلا ةعافش مهعفنت ال

 قل

00( 

 قرف

 فلا

 ٌرذ مث «محلل ةتبنملا مهارملا اهيلع عبات مث «ةداملا عطقيو داسفلا عنمي ام ءاودلا نم

 اذهف . .تحلص ىتح لزي ملو «طابرلا اهيلع دش مث «ةبوطرلا فشني ام اهيلع

 .يرادملا

 نع اهرتساف ءءيش ال هذهو ءاهنم كيلع سأب ال :اهبحاصل لاقف نهادملا امأو

 ىوقت اهتدام لزت ملف ءاهظب نم هعزج نم ىأر اَمِل اذهو ؛اهنع ُهّلَآ مث ةقرخب نويعلا

 )7١١1(. «نيدشرتسملا ةلاسر» .اهداسف مظعو اهٌداوم تداز ىتح مكحتستو

 بحص ؛مرحلا جارسب فرعي ناك «ةكم نكس «ٌيدادغب «يناتكلا رفعج نب يلع نب دمحم
 ناك . .همامزي ذخأ نمف «ناطيشلا مامز ةوهشلا :لوقي ناك ؛يروغلاو زازخلاو دينجلا

 .787 ١١/ «ةيلحلا» ءالالا# «ةيفوصلا تاقبط» ١١١« «ةيريشقلا ةلاسرلا» .هدبع

 . 48 «هتلاسر» يف يريشقلا ةصقلا هذه جرخأ

 نع هزجحي كلذ نإف ؛هحصن يف ًابيصم نكي مل ولو كيخأ حصن درت نأ كايإو
 كحصتن هيلع بجي هنأ ملعتلو .كلذ تفلأ نإ اهدر ىلع كلمحيو ؛ةحيصنلا ةلصاوم

 ليزي ام نييبتو هعامس كيلعو .«كلذ يف داهتجا بحاص تنك ولو «كيف هاري امع
 هيلع رضخلا عم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم انديس ةصق يف انلو ءكلاح يف سابتلالا

 .ةنسح ةوسأ مالسلا



 ,٠١ ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 ىلع ًانارخإ . .ةنجلا هللا هلخدأ نإ :هنأ ىلع مزعي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 720 حمسي نأو ءباسحلا يف نامزلا لاط نإو هوخأ لخد نإ الإ اهلخدي ال

 . "”ةمايقلا موي هتانسح يف هتمساقمب

 يف هوخأ عقو اذإ برشي الو لكأي اّلأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 دقو .ةنحملا كلت نم هصلخي وأ ؛هيلع هللا بوتي ىتح ةنحم وأ ةيصعم

 ىتح ايوا لزي ملو افرع نيعبرأ ٌعالب هل خأب لزن نيح مهدأ نبا ىوط

 . "”هنع عفترا

 رئاغصلا ميظعت دعابتلاو «هللا تامرح ميظعت ىلإ هدشري نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 كلذ ىأر ..بونذلا رغصأ يف عقو اذإ ريصي ثيحب «هدودح يدعت نع

 هللا نع ةلفغلا ىري ىتح كلذك لازي الف «ةفلاخملا عماجب رئابكلا نم ريغصلا

 ."”سفنلا لتقو انزلا نم دشأ ةظحل

 يسفن :سانلا لوقي موي ِكي يبنلا نأ مدقتو ءاهنع ثيدحلا مدقت يتلا ةوتفلا نم اذه )١(

 . ؟يتمأ يتمأ» :َِو لوقي «يسفن

 «ةيصولا هذهب هوصوي نأ ديرملا ىلع دهعلا اوذخأ نإ مهدنع ةداعلا ترج دقو

 موي هيخأ ديب ذخأي انم يجانلاو «ىلاعت هللا يف ةوخإ انرص :ديرملل خيشلا لوقيف

 . ةمايقلا

 لاق :هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نع (5085) ؛هحيحص» يف ملسم جرخأ (؟)

 اذإ ءدسجلا لثم مهفطاعتو مهمحارتو مهّداوت يف نينمؤملا لثم» :كو هللا لوسر
 .«ىمحلاو رهسلاب دسجلا  يقاب  رئاس هل ىعادت . .وضع هنم ىكتشا

 «مويلا انلاوحأ نكلو ؛ةنسلاو باتكلا نم ديصر هل سيل اذه نإ :لئاق ّنلوقي الف

 لاثمأ بارغتسا ىلإ انب ىأن يذلا وه . .فيرشلا ثيدحلا اذه يده نع انداعتباو

 .بادآلا هذه

 لبقأ ول :هللا همحر دينجلا لوق هيف ركذ ًاربخ 147/٠١ ؛ةيلحلا» يف ميعن وبأ جرخأ (؟)

 .هلان امم رثكأ هتاف ام ناك . .ةظحل هنع ضرعأ مث «ةنس فلأ هللا ىلع قداص

 .ليلعتلا عم ًابيرق هنم بيرق يتأيسو



 يف بلطم
 تروافت

 تايهنملا

 تارومأملاو

 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا غ6

 يدعت ميظعت وهو «كلذ نم لمكأ ىلإ عجر بافللاحلا لمك اذإ

 «''”عرشم وه ام عبات دبعلا نإف ؛عرشلا يف تدرو ام بسح ىلع هللا دودح

 فاللخ ىلع هوركملاو «هوركملا ىلع ةريغصلاو «ةريغصلا ىلع ةريبكلا مظعيف

 اهمظعنف ءاهتوافتب انملعيل الإ . .دودحلا بتارم هلك عراشلا نِّب امو «ىلوألا

 . اهبتارم بسحب

 «بودنملا نم رثكأ بجاولا مظعنف «تارومأملا مسق يف لوقلا كلذكو

 هيلع عراشلا ديكأت بسحب دحاو لك ىلع مدننو «بدألا نم رثكأ بودنملاو

 ثيح نم فلتخم دصقلاو «هتيادب ةروص ىلإ هتياهن لاح يف كلاسلا عجرف

 يهاونلاو رماوألا ةاواسم تناكو «ةجردلا يف تايهنملاو تارومأملا توافت

 هتايهنمو هتارومأم مظعتساف «ىلاعت هلل هميظعت ةدش نم كلاسلل ةيادبلا يف

 امك ءامهتوافت ةمكح ةدهاشم نع رظنلا عطقب «ةفلاخملا بابل ًادسو ًافوخ

 . عفرأ ماقمو «عيفر ماقم ّمثف ؛عرشلا يف درو
 ةلفغلا نم مظعأ بنذ يدنع سيل) :دينجلا لوق لمحي ررقت ام ىلعو

 دبعلا عوقو ببس نأ ىأر هنأ وأ «ةلفغلا نم مظعأ ةبيغلا نإف (ىلاعت هللا نع

 .ىلاعت هللا نع ةلفغلا بونذلا يف

 ءاد ةلفغلا :"جهانملا» يف لاق 3١7/١: ؛ريدقلا ضيف» يف يوانملا ةمالعلا لاقو -ح

 :لئاقلا رد هللو .ةيويندو ةينيد راضم هنع أشني «ميظع

 ضوع ْنِم تقراف ْنِإ هلل سيلو 2 ٌضوع هتفراف اذإ ٍءيش لكل
 باب نم اذه مامإلا لوقو «سفنلا لتقو انزلا يف عوقولا ببس يه هللا نع ةلفغلاو

 هنأ يعفاشلا نع انيور :754 «ثيدحلا مولع ةفرعم» يف حالصلا نبا ركذ امك ليوهتلا

 يف ةغلابملا ىلع لومحم طارفإ وهو .(سلدأ نأ نم ىلإ ّبحأ ينزأ نأل) :لاق

 . هللا همحر ركذ امك هنع ريفنتلاو رجزلا

 وه ام ٌعبات دبعلا نإف :تبثأ امك وأ «ةيفان انه (ام)ف .عّرشم وه ام «ٌعبات دبعلا نإف )١(

 .لوصوم مسا اهنأ ىلع .عّرشم



 ١ ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 ىلإ ليملا هنم َحّملت اذإ «ماقملا رتسب هرمأي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 جرخ امو «سانلل ةرُخسَمو .ءنوتفم وهف دل صاخلا نذإلا دوجو لبق

 .اولعفي مل نإ بلسلاب اودّدُه نأ دعب الإ . .قلخلل ءايلوألا

 .27هنم دارم ريغب هراهظإ هللا ىلوتي ىتح هماقم رتس نم لقاعلاف

 امأ «قح ريغب هاداع نم ةوادعب رهاظتي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 هتاداعم هل زوجي ال ناسنإلا خيش ٌردع ىتح ءزوجت الف :نطابلاب هتاداعم

 بنتجي نأ هيلع بجي امك «طقف هتوادعب هترهاظم هيلع بجي لب ,("”كطابلاب

 4 .هِ

 كلذ وه هرك ولو ؛هيلع درو اذإ هل موقي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 يف كيخأل مايقلا كرتت نأ كايإ :اولاق دقف ؛لفاحملا يف اميس ال

 هب رومأملا ماقملا رتسو «بادآلاو قالخألا نم هبستكا امم دبعلا هب ققحت ام :ماقملا )١(

 بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد :لوقت ةدعاقلاو «ءايرلاو بجعلا نم هيلع ًافوخ انه

 يبأل هِي هلوق نم دافتسم ىنعملاو «قلخلا تعفن . . ترهظ نإ يننإ :لوقي دقف «عفانملا

 موي اهنإو «ةنامأ اهنإو «فيعض كنإ !رذ ابأ اي» :ةرامإلا لأس امنيح هنع هللا يضر رذ

 .(1455) ملسم هاور «اهيف هيلع يذلا ىدأو اهقحب اهذخأ نم الإ «ةمادنو يزخ ةمايقلا

 . .ةلأسم نع اهتيطعأ نإ كنإف ؛ةرامإلا لأست ال !نئمحرلا دبع اي» :ِةِللَك هلوقو

 .ةلاسرلا هذه ةمدقم عجارو .«اهيلع تنعأ . .ًةلأسم اهتيطعأ نإو ءاهيلإ تلكو

 وه اميف لوقلا كلذكف ؛عدم لك نادبألا ةاوادمل ردصتي نأ زوجي ال هنأ امكو
 «ةزاجإلا ثيدحلا لهأ نس كلذلو ءهاعدا نم لك نم ذخؤي ال ءًاماقم عفرأو مهأ

 .نيرورغملاو ءالخدلا نم نيدلا اذه ىلع ًاظافح ؛دهعلا قيرطلا لهأ نسو

 «نطابلاب هخيش يداعي نأ هل زوجي ال :يأ :«(...ناسنإلا خيش اودع ىتح) :(أ) يف (0)

 ودع هنطابي يداعي نأ ديرملل زوجي ال :يأ ؛(...سانلا خيش ودع) :(ب) يفو

 ريخألا اذهو «قح ريغب خيشلا ركذ امك ةوادعلا هذه تماد ام هل ًاخيش هنوك عم هخيش

 مداقلل مايقلا



 تايهنملا

 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ٠65

 نع كلو لعب ةكتعت «تافيعلا رب ةمسلا هلو نكي ملر# انينرق# لفاعيتلا
 . © هتلازإ 000

 دب ةنافنا هيف نكل بلك كردي فيكي هلا تاع ا ع

 قّدصم هب كل وه ثيدحب كاخأ ث نيك نأ ناسخ تربك» :ثيدحلا يفو

 . 7(تذاك هبادل تنآو

 ةمحرلاو ةرفغملاو وفعلاب ءاعدلا نم هاسني اّلأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 وأ ٍدوجس وأ ءراهن وأ ليل يف كلذ ناك ءاوس ءهبر عم ًايفاص هتقو دجو املك
 ا

 اذه ءاج امك ؛تلبقأ دق اهآر اذإ اهنع هللا يضر ةمطاف هتنبال موقي ِةِكك يبنلا ناك دقف )١(

 ماركلا ةباحصلا هل ماق هتيبل جرخ اذإ :ِِكك يبتلا ناكو «يراخبلل ؛درفملا بدألا» يف

 نوملعي امل ِةكَي هل مايقلا نوكرتي اوناكو «يقهيبلاو رازبلا دنع وه امك «لخدي ىتح

 . هنوكرتيو كلذ نولعفي مهنأ :يأ (نوكرتي) ىنعمو «كلذل هتيهارك نم

 ؛«كريغل كمايقب هل ةقالع ال اذهو «لامعألل طبحم دبعلا لّبِق نم مايقلا بحو

 ءاملع دحأل ةّرم ماق هنأ : ١47 «اياصولا» يف يبرعلا نبا نيدلا يبحم خيشلا ركذ دقو

 تنأ !هيقف اي :هل لاقف «كلذ يف درو دق يهنلا نإ لعفت ال :هل لاقف قارعلا

 يئأب بطاشملا 'انأ ام ءامايق كيدي نيب صانلا لغمتي نآو كلذ بحت الا تطاغتملا
 .هنسحتساو باوجلا اذه نم بجعتف ؛كلثمل موقأ ال

 هنع هللا ىضر كلام نب بعك ثيدح ىف (8478) «بعشلا» ىف ىقهيبلا ىورو

 حف اص: نكست لوروي هللا كينغ ني ةحلظ ىلإ «اعق : كاقف ةدعتسملا لإ :ةجورخو

 اذهو .ةحلطل اهاسنأ الو «هريغ نيرجاهملاو راصنألا نم لجر ّيلإ ماق ام ؛ينأنهو

 .هللا همحر ينارعشلا مامإلا هلاق يذلا ىنعملل بوث

 بدألا» يف يراخبلاو «ءيمرضحلا ديسأ نب نايفس نع ؛«(١/441) دواد وبأ هاور (؟)

 ١ ْ .كلذك هنع (97”7) ؟«درفملا

 ىف هنذأتسا امدنع هنع هللا ىضر رمعل ِةِلَي قلخلا ريخ لاق دقف ؛ةعبتم ةنس هذهو (*)

 ْ ْ .ةكئاعدب نم. يأ اي انسنت الو :ةرمغلا



 ١١و ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 نك نم ةثالث» :ثيدحلا يفف هيلع دقحي اّلأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 نكي ملو ءائيش هللاب كرشي ال تام نم :كلذ ىوس ام هل رفغي هللا نإف هيف

 .'”(هيخأ ىلع دقحي ملو «ةرحسلا عبتي ًارحاس

 نم دحأل شغ وأ ةعيدخ وأ ركم وأ دقح هدنع ناك نم لك :موقلا لاقو

 .ىلاعت هللا ىلإ ًايعاد نوكي نأ زوجي الو «موقلا قيرط يف باذك وهف . .قلخلا

 غرفي ىتح هيلإ هرصبب صخشي نأ ثدحت اذإ :خألا ىلع خألا قح نمو
 ثيدح نع يهالتلا نأ امك «ةدوملا ءافص يف ديزي كلذ نإف ؛هثيدح نم

 .ءافجلا ثروي همامتإ لبق همالك عظق وأ «خألا

 فشك سنج نم ناحتمالا نإف ؛هنحتمي اّلأ :خألا ىلع خألا قح نمو
 هدابع نحتمي ال هللا نإف ؛مكناوخإ اونحتمت نأ مكايإ :اولاق دقو .ةروعلا

 .مهدنع ًايساك ناك ام راهظإب مهلجخي اليك ؛مهئافو ملع نإ الإ

 . ًابويع انلك ٌجرخن ًاذإ :لاقف ؟كباحصأ نحتمت الأ :''”يربُكلل ليقو

 ءهقراف امَّلك ميظعتلاو ةمرحلاب هئاقلل أيهتي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 هللا نأب نظلل ًاناسحإ ؛ًاريسي ةقرافملا نمز ناك ولو :نيدلا يبحم.خيشلا لاق

 وعدا انآو الإ ةئس.نيلألل دتن كن ام :هنع هللا ىّضر: لبح نبادمحا لاو ٍ

 ١ .هل رفغتسأو يعفاشلل

 سابع نبا نع )47١(« ؛طسوألا» يفو )١1١0١5( «ريبكلا» يف يناربطلا هاور )١(

 يف امك فيعض وهو .ميلس يبأ نب ثيل  يمئيهلا لاق امك  هيفو ءامهنع هللا يضر
 .هثيدح كرّتف ءًادج طلتخا قودص :«بيرقتلا»

 مجن وه :يربكلاو ءًامامت ةحضاو ريغ ةملكلا (ب)و (أ) يفو ؛تتبثأ امك اهلعل (؟)

 عمسو دالبلا فاط «ملاعلا خيشلا ةودقلا «يربكلا دمحم نب رمع نب دمحأ «نيدلا

 ركذ امك (ه118 ت) .مئال ةمول هللا يف فاخي ال ناكو ءمزراوخ نطوتساو ثيدحلا

 «تاحفص دعب مامإلا هنع لقنيسو 6٠. 54/7 «ءايلوألا تامارك عماج# .يعفايلا كلذ

 .ملعأ هللاو

 عامتسالا



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا 4١٠١م

 بولق ىلإ ةليللاو مويلا يف يتلا هتارظن نم ةرظن هيلإ رظن وأ ء«ةحفن هحفن
 دقف . .ًاحيحص رمألا كلذ ناك نإ مث «2'”هنم ًاماقم ىلعأ اهب راصف «هدابع

 امب هلماع ثيح «ىلاعت هللا عم بدأت دقف . .ًاحيحص نكي مل نإو ءهقح هافو

 رمألا اذهو :لاق .اهترضح ىلع ٍدراو لك ماركإ نم ؛ةيهلإلا ةبترملا هيضتقت
 .بولقلا ىلع ةلفغلا ماكحتسال ؛هيف هسفن دقفتي نم لق

 نم بات هنأ دقتعي نأ . . يغبني ال ام يف هآر اذإ : خألا ىلع خألا قح نمو

 نأ هللا نم يحتسأل يننإ :لوقي فلسلا ضعب ناك دقو «هتريرس يف مدنو «هتقو

 .رادجب ينع ىراوت مث «يترضحب هبر ىصع صخش نع ةبوتلا عطقأ

 هنم ًاريخ هسفن ىأر ..ةاصعلا نم دحأ نع ةبوتلا عطق نم :اولاقو

 ولو عودخم لهاج وهف نيملسملا نم دحأ نم ريخ هنأ َّنَظ نم لكو «ةرورض
 . يطعأ ام تامركملا نم َيطععأ

 ةاعارم ؛غازو وه ناخ نإو هَّدُو ظفحي نأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 . دول

 ينملع !ٌبر اي :تلقف «مونلا يف ةزعلا بر تيأر :'"”باطخلا نبا لاق

 ءاسأ ْنَم ىلإ نسحأ ْنَم !باطخلا نبا اي :لاقف ءةطساو الب كنع هذخآ ًائيش

 لدي هيشلا نسحأ نمر نإ عاما سيم اركششا نملك دقق مب ويلا

 يقل اذإ» :لاق كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (2700) دواد وبأ ىور دقو )١(

 مث ءرجح وأ ءرادج وأ ؛ةرجش امهنيب تلاح نإف ءهيلع ملسيلف . .هءاخأ مكدحأ

 .يرزجلا باطخلا نب يلع وه (0)

 ءيشب .(715) «اياصولا» يف يبرعلا نبا نيدلا يبحم خيشلا ةصقلا هذه دنسأ دقو

 . ليصفتلاو ةدايزلا نم

 يبرعلا نبا خيشلا دنع ةصقلا لصأ يف ام تبثأو ؛(هيلإ) لدب (هيلع) :(ب)و (أ) يف (5)
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 . هللا همحر



 للحا ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 .ىهتنا ءكبسح :لاقف .2'”يبسح بر اي :تلقف ءًارفك هللا ةمعن

 ءبالكلاى بوس هلمأ/ز م يمت امو «ثامرتلا ادله يمن ًاييرتعر اص دمر م ألا الهو

 . ""«بايثلا سبل نمم ريثك ىلع بالكلا لضف» باتك يف روكذم وه امك

 اذإ ءفورعملا نم هعم هلعف امب هيلع َّنمي اّلأ :خألا ىلع خألا قح نمو
 ٌناونع ةمصاخملا يف فورعملا َرْكِؤ َنإف ءفورعملا كلذ يسنو ءهمصاخ وه
 نمي ال لصألا َبِّيَط نإف ءلصألا ةسخ ىلع ٌليلدو ءهيف صالخإلا مدع ىلع

 لكأ يذلا خألا كلذل لضفلا ىري لب .ءفورعملا نم هيخأ عم هلعف امب ًادبأ

 .ةيده هنم لبق وأ ًالثم هدنع

 مهلو « مهيكزي الو «ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةثالث» :ثيدحلا ىفو

 . ””(بذاكلا فلحلاب هتعلس ٌقفنملاو :نانملاو ليسا : ميلأ باذع

 :يأ «لمدني ال ؟*!لّمُد ةمصاخملا يف فورعملاب ٌّنملا :مهضعب لاقو

 ؛ةركذت اهلك هيفا ودكي نيني لب ستي“ ال

 دولا عطقت ةمصاخملا نإف ؛همصاخي الأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 نمو .ةموصخلا نم بلقلل لغشأ الو نيّدلل ٌبهذأ دجُو ام :اولاق دقو

 .(يبسح) لدب (يندز) :ةصقلا لصأ يفو )١(

 مجرت ؛مجرتملا ثدحملا خرؤملا بيدألا «يلوحملا نابزرملا ركب يبأل باتكلاو (')

 فيطللا بيتكلا اذه ىف ىنعملا اذه ركذ دقو «(ه":9) «سرفلا بتك نم ًاريثك

 ْ :هدعب ركذو 237” ص

 ةوالحلاب ًةرارملا طلخا قدام ةٌوو مدذحا

 ةوادعللةقادصلاَم ايأ كيلع ٌبونذلا يصحي

 يذمرتلاو «(50410) دواد وبأو «هل ظفللاو )٠١5( ملسمو ١158/5«. دمحأ هجرخأ (7)

 .هنع هللا يضر رذ يبأ نع 7708(2) هجام نباو )237١١(.«

 .ففخيو «حورقلا :ليمامد دحاو :لّمَّدلا (:)



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ ف راونألا ١٠

 «ةالصلا يف نوكي هنإ ىتح «ةعيدخلاو «دقحلاو ءبضغلا دلوتي ةموصخلا

 .كلذ يف ام ىفخي الو .«ةججاحملاب قلعم هرطاخو

 7« (ينض ام لات الا امقإ كب نكد: فيدحلا يفو

 :اودشنأو

 [ليوطلا]

 هرادف ًاصيحم هنعدجت ْملْنِإف ٌهّلابح ْمرصاو ٍءوسلا َنيرق ُبنجت

 هرامت مل ام ٌدولاّوفص هنم لنت ةءارم كرتاو يقدصلا َنيرق ٌببحأو

 لثم ىلإ ةردابملا نإف ؛هرجه ىلإ ردابي الأ :خألا ىلع خألا قح نمو

 هذه ريغ يف انركذ دقو .«"'”اهباوص نم رثكأ اهؤطخو «ةدومحمب تسيل كلذ

 :رجهلا قاوجت ظورش ةلاسرلا

 .ٌُولل ةاعارم هّقح يف رصق اذإ هذخاؤي اّلأ :خألا ىلع خألا قح نمو
 لِقأو .تعطتسا ام كيخأل كقح كرتا :صاوخلا يلع يديس ةيصو نمو

 ىدتعا نم ىلع يدتعت نأ كايإو «كناوخإ نم تائيهلاو تاءورملا لهأ ةرثع

 ةرذعتم ةيلثملاو «ةيلثملا طرشب الإ ءادتعالا حابأ ام ىلاعت قحلا نإف ؛كيلع

 «كيف ترثأ امم رثكأ مصخلا يف ةئيسلا كلت ترثأ امبرو «تدز امبرف .ًادج

 فلا ضع ةاناععلاف

 يف يوانملا ظفاحلا لاق ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع )١995(. يذمرتلا هجرخأ )١(

 .فيعض هدنسو :رجح نبا لاق «ىناربطلاو ىقهيبلا هجرخو :65 /8 «ريدقلا ضيف»

 هللا يضر ةمامأ يبأ نع )48٠0٠( دواد يبأ يفف «ةمصاخملا كرت يف بيغرتلا درو دقو

 ضعغبأ»و ؛ًاقحم ناك نإو ءارملا كرت نمل ةنجلا ضبر يف تيب ميعز انأ» :هعفر هنع

 .«نيحيحصلا» يف امك «مصخلا دلألا ىلاعت هللا ىلإ دابعلا

 . «مايأ هن الث قوف هءاخأ رجهي نأ ملسمل لحي اللا : !نيحيحصلاا يفو ةهفز

 ْكْنَوأ اَوُقَنَت نآو» :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو ؛«ءافعضلل ةيلثملا طرشب ةازاجملا :يأ (7



 ١1١١ ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 دعب مهب مايقلاو .هدالوأ ىلع هتقفش ماود :خألا ىلع خألا قح نمو

 دعب مهب مقي ملو دانيا 00 . هتوم
 هند ّوخأ يف قداصب سيلف ..

 هكرت اهنع عجري مل نإف «ةعدب ىلع هّرقي اّلأ 0

 نم نورذحي حلاصلا فلسلا ناك دقو ءاينوك فعلي نأ هيف قلع انوغ

 نم اورذحاف ..ةعدب ىندأ هيف ناك نم :نولوقيو عدبلا لهأ ةسلاجم

 .'”نيح دعب ولو اهمؤش هيلع داع . .كلذ يف لهاست نمو ؛هتسلاجم

 ع

 قلو ءاهنع تام وأ اهقّلط ةجوز هل جوزتي الأ : خألا ىلع خألا قح نمو

 . 9 رديغلا نم قحأ تنأ :لاقو ءكلذب هاضوأ

 نأ  يخأ اي - كيلع ىفخي ال مث :هللا همحر ينارعشلا مامإلا لوقي امك لاحلاو -

 نع ىلاعت هللا قحب لوغشم هنأل ؛هناوخإ بادآ عيمجب قلختلا ىلع ردقي ال ديرملا

 .97١١1/؟ «ةيسدقلا راونألا)» .ها .مهقرقح

 .كبلق غيزيف ؛غيز بحاص سلاجت ال :لوقي يئالملا سيق نب ورمع ناكو ()

 لجرل ديبع نب سنوي لاقو .هنم بيرق كلام نع ىوريو ١١9/6. «ةيلحلا»

 تسل ةأرماب نولخت الو «مهيلع تأرقو نآرقلا اوؤرق نإو ءارمألاو كايإ :هحصني

 .ةعدب بحاص نم كينذأ نكمت الو «ليبسب اهنم

 هنأ حارجلا نب عيكو نع ركُذ دقو «هينذأ َّدس ..عدتبم هاتأ اذإ سوواط ناكو

 ةلاسر» .ينذأ نم اهجارخإ عيطتسأ ام «ةنس نيرشع ذنم عدتبم نم ةملك تعمس :لاق

 1١14١-187. «نيدشرتسملا

 ناك دقف ؛لاحلا عم ًابدأتو :هّبّسلا يف عوقولا مدع يف طايتحالا باب نم اذه لعلو (؟)

 لأس دقو ؛نهنع هللا يضر نينمؤملا تاهمأ نم جاوزلا كرت ةوبنلا ماقم عم بدألا

 هذهب ارديق مهنأ مهنع انغلبي مل حلاصلا فلسلا نإ :صاوخلا هخيش ينارعشلا

 هابأت ال ظايتحالاو ءانسفنأل ًاطايتحا هانلق ام نكلو كلذ حيحص :لاقف . . .طورشلا

 .ملعأ هللاو .767 ص «ننملا فئاطل» يف ةرابعلا مامت رظنا .ةعيرشلا



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ١1١ ؟

 ةقلختم اهتيأر نإف ءكسفن ىلع لصفلا اذه ىف ام  ىخأ اي - ضرعاف

 قوقح يف ريصقتلا نم رافغتسالاب كيلعف . .اّلإو «ىلاعت هللا ركشاف . .هب
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ًاراهنو ًاليل ؛كناوخإ

 اس تاه



00000 
 "2 ثلاثلا لصفلا و

 مرقلا بادآ نم ءيش رك ذ يف

 مهنع ىلاعت هللا يضر

 ؛رصحنت ال موقلا بادآ نأ - بحي ام ىلإ كايإو هللا ينقفو  ملعا

 ةيباحصلا راثآلاو «ةيوبنلا رابخألاو «ةيهلإلا بتكلا يف ام عومجم اهنأل
 هللابو لوقنف .«بابلل ًاحتفو ًاكربت ؛مهبادآ نم ًائيش كل ركذن نكلو «ةيفلسلاو

 :قيفوتلا

 عيمج لبق ىلاعت هللا ىلإ  دئادشلا عيمج يف  اورفي نأ :موقلا بادآ نم

 لك ٌتوكلم ىلاعتو كرابت هديب نأ دوهشلاو فشكلا ىلع مهملعل ؛قلخلا

 ىلع فرقولا دعب الإ هللا ىلإ نوعجري ال مهنإف مهريغ فالخب ءءيش
 وقل

 ضعب يف درو دقف ؛لمعلا لاح بلقلاو ساوحلا عمج :مهبادآ نمو

 لمع اوبتكا) :نيبتاكلا ماركلا ةكئالملل ىلاعت هللا لوقي :ةيهلإلا بتكلا

 هبلق ناك نمم هباوث ذخأيل ؛لمعلا لاح هبلق ناك نيأ اوبتكاو «نالف يدبع
 فلا 0007

 . (هعم ارضاح

 .هب الإ ىنعملا متي الو «(ب) نم مّمُث ليوط طقس (أ) يف )١(
 5٠[ :تايراذلا] «ُنيُم د ُهْنَي ركل نإ ِهَلل َلِإ ورقي :لئاف نم َّرَع ىلاعت لاقو

 ىف وهف ؛هللا الإ ةقيقحلا ىلع ًالعاف نوكلا ىف ىري ال «نمؤملا دبعلا لاح وه اذهو

 ْ ١ .هناحبس هيلإ مئاد رارف لاح

 [0 :ةنيبلا] <َنّيلأ ُهل َنيِصِ هلأ اوُدْبَتِل الإ أَورمُأ امو» :زيزعلا هباتك ىف هناحبس لاقو (؟)



 هل نيصلخم

 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ ف راونألا ١15

 هبر عم هيف دبعلا رضحي مل لمع لك :صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 هللا عم هنأ سانلا مهوي هنأل كلذو ءهبشأ قافنلاب وهو «ةتيملاك وهف . .ىلاعت

 نع مهتلفغل سانلا ىلع قيرطلا تلاط دقو .قلخلا عم وهو «هتاجانم لاح

 ..هل لومعملا اوظحال مهنأ ولو هل لومعملا نع لامعألاب اوبجحف «كلذ

 .لامعألا نع هب اولغتشال

 ةرضحلا نم ًابيرقت وأ ًالاح وأ اماقم مهتادابعب نوبلطي ال :مهبادآ نمو

 نمو «هتعيطق بلط دقف ..ماقم بلطل ىلاعت هللا مدخ نم :اولاق دقف «ةيهلإلا

 راحسألا يف هيلإ قّلمت ْنّم ىلاعت هللا ىلإ ٍقلخلا ضغبأ نِم :اولاقو

 .كلذب ىلاعت هبرق بلطي ؛''”تاعاطلاب

 ثيح نم نكلو ؛متعطتسا نإ عرشلا هب مكرمأ ام اولعفا :اولاقو
 عيمج يف اهلك للعلا اوكرتاو ءىرخأ ةلع ثيح نم ال هب ٌرمألاو «ةئيعورشم

 هلامعأ يف باوث ىلإ رظن نمف «باوث ىلإ اورظنت الو «مكلاوحأو مكلامعأ
 هجو الإ اهل باوث ال يتلا ةيدوبعلا فاصوأ نع جرخ دقف . .ًالجآ وأ ًالجاع

 . "”لجو زع قحلا

 هللا نإ» :هلكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )١554( ملسم ىورو -

 .«مكلامعأو مكبولق ىلإ رظج كلو «مكلاومأو مكروص ىلإ رظني ال
 كرابت هللا لاق» :لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هنع (1945) ًاضيأ ىورو

 هتكرت . .يريغ يعم هيف كرشأ ًالمع لمع نم «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ :ىلاعتو

 .اهكرشو

 .(ب) نم طقاس )١(

 انت[ اذهف «زانلا قمت ةذانهتكلاو ةدجلا لطب اذزمأ دقو هلاك قف + كوفي ةلفاق لعلو (9)
 هللا دبعي امنإ دبعلاف ؛رانلا نم فوخلاو ةنجلا يف عمطلا درجمك ةلع نع ال نوكي
 . .يتلأسم نع يركذ هلغش نم» :ثيدحلا ءاج اذهلو ؛ةدابعلا قحتسي بر هنأل ىلاعت



 ١16 موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 له :ًءاسمو ًاحابص ةنطابلاو ةرهاظلا مهئاضعأ شيتفت :مهبادآ نمو

 نم «هب ترمأ امب تماق لهو ؟تدعت وأ اهل اهدح يتلا هللا ًدودح ثظفح

 هو ا كابو يضاقل هدو أل رد نابل يدم عسا ده
 هللا اوركش . .تعاطأ مهحراوج نم ةحراج اوأر نإف ؟مقت مل وأ صالخإلا

 نم ءيشب تخطلت اهوأر نإو ؛كلذل ًالهأ مهسوفن اوري ملو «ىلاعت

 ردقي مل ذإ «ىلاعت هللا نوركشي مث ؛مدنلاو رافغتسالا يف اوذخأ . .يصاعملا

 لاح تصع يتلا مهحراوج لتبي ملو «ةيصعملا كلت نم رثكأ مهيلع

 نايف لاي هال لورت وكعب | مع و شع لك نإن» اهنا
 يف ةنماك ةّيدرلا قالخألا نإف ؛ مهنطاب شيتفت نع نولفغي ال :مهبادآ نمو

 يصاعملا يف مهعوقو ناك تاماقملا يف اوقرت اذإ ءارقفلا نأ مولعمو ءدبعلا

 روصق وهو ( هنطاب شيتفت ىسنيو «كلذب مهدحأ عقيف ابلاغ اهو ةرهاظلا

 .مهو دقف . .هنع تلاز ةيدرلا قالخألا نأ نظ نمو «نافرعلا لهأ ةجرد نع

 [4 :رشحلا] 4َنُسِلمُملا ُمُه َكِيلْوَك هويقت م َّمُس قون نموإ» :ىلاعت هللا لاق

 لمعلا يفاوي دبعلا نأ الإ ؛اهيف ّمشلا ىقبأ لب ءهسفن مش لزي نمو :لقي ملف

 ا انف لذي

 نييبدالا ةط يف لججالل دق ىلاعت هللا نأ :نيدلا لضفأ خيشلا مالك نمو
 وو معو

 يف برغنو قر «ةميمذلاو ةديمحلا قالخألا عيمج ىف دادضألا رئاس

 .«نيلئاسلا يطعأ ام لضفأ هتيطعأ

 ةنجلاف «(©) ٌةرطك ايي لإ (©) ُءرِضَت ذيب ءجُد» :ىلاعت هلوقل ةنجلا بلطي فراعلاو
 رليموب مهين نَع مّن آلُك» :هناحبس هلوقل رانلا نم ذوعيو «لجو زع قحلا تايلجت لحم
 . فلتخم دصقلاو ًامامت مهريغك نوذيعتسيو نولأسي مهف 4( َوجْمَت

 هللا ةيصعم نع لوح الف ءةرتلاو رافاتالا مهمهلأو مهيلع بات نأ هنوركشي كلذكو )١(

 . هللاب الإ هللا ةعاط ىلع ةوق الو ءهللاب الإ

 (.. .اهيف ٌّمشلا ىقلأ لب ءهسفن حش لزي ملو) :(ب) و (أ) يف (0)



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ قف راونألا ١15

 ةميمذلا قالخألا عيمجف دبعلا ٌفحت ةينابرلا ةيانعلا تماد ام نكلو «مهتاوذ

 ةميمذلا قالخألا تكرحت ..ةيانعلا هنع تفلخت اذإف .ةلطعتم ةدماخ

 .ةنسحلا هقالخأ تدمخو «لامعتسالل

 نم هللا اهرِّمط دق مالسلاو ةالصلا مهيلع .ءايبنألا ةنيط نأ ىفخي ال مث

 .طلغلاو كايإو مهفاف «''”ةيانعلا قباسب لئاذرلا رئاس

 ؛ردانلا ىف الإ دعوب ًادحأ نودعي الف ءدعولل مهتفلاؤم مدع : مهبادآ نمو

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألل الإ نوكي ال دعولا قدص نأ مهملعل

 .''”قافنلا نم ةلصخ *> هيف ريصيف «فلخأو دعو اميرف : مهريغ امأو « مهتمصعل

 وأ «همداخ تنك :لوقي نأ . .هخيش نع مهدحأ لكس اذإ : مهبادآ نمو

 ذإ ؛زيزع ةبحصلا ماقم نإف ؛هبحاص تنك :لوقي الو «هيلإ نيددرتملا نم

 . ""ةلاسرلا لوأ يف مدقت امك ءهرحب نم برشي نم وه ناسنإلا بحاص

 :نولوقي ال . .مهترضحب هتبيغ يف مهباحصأ نم دحأ ركُذ اذإ : مهبادآ نمو

 ناك نإف «تاجردب مهنود ناك نإ الإ انباحصأ رباكأ نم وأ ءانباحصأ نم وه

 .©هماّدخ وأ هعابتأ نم نحن :نولوقيف . .مهقوف وأ مهل ًايواسم

 هنأل «لاوحألا نم لاحب ميمذلا قلخلا هنم روصتي ال يبنلاف ءاهنم ناطيشلا ّظح عزنو )١(
 .لماكلاب الإ ءادتقالاب رمؤي الو ءةودقو ةوسأ

 اذإو ءبذك . .ثَّدح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ» :هيلع قفتملاو روهشملا ثيدحلل (0)

 معزو ىلصو ماص نإو» :ملسمل ةياور يفو ««ناخ ..نمتؤا اذإو .«فلخأ ..دعو

 .«ملسم هنأ

 .ةلاسرلا ةمدقم يف كلذ عجار ()

 رظنلا تفلو «هنأش محرم ليلقتلا كلذب ديري امنإ ءانباحصأ نم وه :لوقي نم بلاغو (:5)

 لاح وه اذهفميهمادخو هعابتأ نم نحن :هلوق امأو ء«ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسن .هيلإ

 يف هل ًاخأ ناك ءهلاوحأو هلاوقأ لقني يذلا نيدلا لضفأف ءهللا همحر ينارعشلا

 .نيدلا لضفأ يديس لوقي :لاق . .هبحاص وهو هللا همحر هركذ نإف «قيرطلا



 /١ موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 اوبهذ ام مهنإف ؛نوقداصلاو رباكألا بهذ :نولوقي ال :مهبادآ نمو

 7 اذحلا بحاص زنكك مه امنإو «ةقيقح

 ؛لوألا رصعلا لهأ نع هبجح ام نامزلا رخآ ىف ءاج نم هللا ىطعي دقو

 يف مهيلع همّدق مث ءهلبق ءايبنألا هطعي مل ام ِهِئي انّيبت ىطعأ دق هللا نإف

 .حدملا

 نيأ ؟ءايلوألا نيآ::لونقت اه:لدب : ""(مكحلا) بحاص مالك نمو

 تنب ىري نأ ةرذعلاب خطلتملل حلصي له ؟ةريصبلا قب :لق ؟نوحلاصلا

 ا ناطلشلا

 رصع ءايلوأ يف داقتعا هدنع نكي مل نمم الإ عقي ال ظفللا اذه لثمو

 . ؟©9كلذ ىف ام ىفخي الو ءهئاملعو

 سانلا نيعأ نع هيفخي قلطناف ؛مالسلا هيلع رضخلا الإ هدوجوب ملعي مل زنكلا اذهو )١(

 (هتلاسر» يف يبساحملا ثراحلا مهلاثمأ يف لاقو .هجارخإب ىلاعت هللا نذأي ىتح

 زنكلا ءالؤهف «بدأتف مهقالخأبو «عبتاف مهراثآلو ءٌبحصاف ءالؤه لثملو : 7

 ها .نوبغم ايندلاب مهعئاب ؛نومأملا

 :لاق نمو «ةمايقلا موي ىلإ ةمألا يف - كي لوقي امك  ريخلاو ءنودوجوم مهف
 .هنامز لهأ ةكرب مرح نم مورحملاو «ةكله مهلوأ وهف . .ىكله سانلا نإ

 «ةقيرط يلذاشلا «ًابهذم يكلاملا «يردنكسإلا هللا ءاطع نب نيدلا جات ءلضفلا وبأ (؟)

 .هريغو فوصتلا يف هنامز ةبوجعأ ناك :«مكحلل» هحرش يف قورز دمحأ خيشلا لوقي
 ءامهنع هللا يضر يلذاشلا نسحلا يبأ بحاص يسرملا سابعلا ابأ خيشلا مزال

 ةعيرشلا :ديري «نيبهذملا يف د ار . .تمزل نئل هللاوف ؛مزلا :هل لاقو

 درجملا لوقلا»و ؛«ريونتلا» :هلو «ديحوتلا يف لأ ام مظعأ نم «همكح»و .ةقيقحلاو

 . اهمجح يف فطل ىلع عفنلا ةميظع ةلاسر وهو ««سورعلا جات»و ؛؛درفملا مسالا يف
 7١. /؟ «ينارعشلا تاقبط» «14/5 «بهذلا تارزمش# .(ها/9٠) ةنس يفوت

 .08 «سوفنلا بيذهت ىللع يواحلا سورعلا جات» (©)
 رع م

 .«رليلا اونوأ سيلا روُدُص يف ٌتنَيَي ثناء ٌرْه لب :ىلاعت لاق (5)



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ١148

 يدوجولا مكحلا نإف ؛دساح مهل نوكي اّلأ نوبلطي ال :مهبادآ نمو

 نأ بلط دقف . .دساح هل نوكي اّلأ بلط نمف «دسحلاب معنلا ةلباقم ىضتقا
 . ةيع اهل وكت ذل

 ةوق الو لوح ال :اهيلع نولوقي ال . .مهبونذ اوركذ اذإ :مهبادآ نمو

 انّير## :نولوقي لب «ىلاعت هللا ىلع ةجحلا ةحئار نم كلذ ىف امل ؛هللاب الإ

 عمو .[77 :فارعألا] 4َنرِيَخْلا ني َنْوكَل اَنَمَحَْرَو انل َرِفْدَم ل نِإَو انشأ اَنْ
 .ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ؛يل رفغاف يسفن تملظ بر :'””دارفإلا

 سنأي ال ناسنإلا نإف ؛ىلاعت هللاب سنأن :نولوقي ال :مهبادآ نمو

 نإف .هوجولا نم ٍهجوب ةسناجم هدابع نيبو هنيب سيل ىلاعت قحلاو ءهسنجب الإ
 «قّقحم ريغ هنأ ملعاف . . ىلاعت هللاب سنأي دبعلا نأ موقلا نم دحأ مالك يف تيأر

 ةفاحملا هاما 4 لاطت هايتك" جول اهتانل نون انف هيس | اقجول يفشل

 اذإ يسنإلا نم ةرعش لك موقت لب «مهب اندحأ سنأي ال نجلا ناك كلذكو

 . ينجلا ىأر

 دعاوق# يف قورز دمحأ ةمالعلا خيشلا لاق امك ةخيشملا تمزل ةيآلا هذه نمو ع

 يف هللا همحر ءاطع نبا لوقي :هيلإ ًاقيرط ملعلا لهأ لعج هناحبس هللاو ؛««فوصتلا

 ملو «هيلع ليلدلا ثيح نم الإ هئايلوأ ىلع ليلدلا لعجي مل نم ناحبس :'همكح»

 .هيلإ هلصوي نأ دارأ نم الإ مهيلإ لصوي

 )١( 4اَوُدَع ين ِلُكِل اَمَلَمَج َكَِدَكَول :هناحبس هلوق نم ىنعملا لصأو ]الأنعام؟١١[.

 : امهنع هللا يضر ةفينح يبأ بحاص نسحلا نب دمحم لاقو

 ٍدوسحم ريغ ًاميلس ًاموي شاع ْنم ةلزنم سانلا ٌرشو َنودَّسحم

 يف مهريغ لَبِق نم موقلا دسح يف هللا همحر ينارعشلا مامإلل ًافيطل ًاثحب رظناو

 .719- ١6" /؟ ز/يدنهلا دوعلا» رظناو ««تاقبطلا» هباتكل هتمدقم

 هت 0 3
 نم ك

 همر *يه4 هه رمد سل سم رك
 ١ امو هللا نم قتسح نم كِباَصأ

 » :ىلاعت لاق هلي هيبن هللا هب بدأ ام اذهو (؟) هما
 .(داروألا عمو) :(ج) ريغ يفو [74 ءاسنلا] «َكِيْنَل ني وكيس



 <18 موقلا بادآ نم ءيش ركذ ٍِق :ثلاثلا لصفلا

 لاق .ىلاعت هب ذاذتلالا حصي ال كلذك ىلاعت هللاب سنألا حصي ال امكو

 ببس نع انل حصفي مل ِةِك عراشلا نإف «نيرادلا يف انل مكحلا ؟ذتكو :موقلا

 ىلإ مهرظن ةذل لثم ٌةَذل اوطعأ امف :لاق لب «ةيؤرلا انل تعقو اذإ ةذللا

 .©0نآلا اهلقعتن ال ةذللا هذهو «مهبر

 ءدوقفمل الإ نوكي ال بلطلا ذإ ؛هللا بلطن :نولوقي ال :مهبادآ نمو

 ىلإ قيرطلا بلطن امنإو «هل ةياغ ال هنأل ؛هكرد بلطي الو دوجوم ىلاعت هللاو

 .ىلاعت هللا ةفرعم

 ءهرش نم نوذيعتسي امنإو «ءيش نم هللاب نوذيعتسي ال :مهبادآ نمو

 نع اننغأ :نولوقي امنإو ءكقلخ عيمج نع اننغأ مهللا :نولوقي ال كلذكو

 . فلك رازشأ

 هذه يف بيط رظن هللا همحر ماموللو ؛(. . .مهرظن ةذل لثم لب) :(ج) ريغ يف )١(

 نم ءيشبو 248 ص «نارلاو باجحلا فشك» هباتك يف اهنع ملكت دقو «ةلأسملا

 مويلا اهعامس رثكيو «ةماعلا لبق ةصاخلا اهب عقي يتلا لاوقألا هذه لاثمأ يف ةضافإلا

 ام لاثمأ نمو 80ص «قالخألاو نئملا فئاطل» هباتك يف لضفلاو ملعلا لهأ نم

 هل سيل نم ليلد اي «نيرئاحلا ليلد اي ءهارن الو اناري نم اي :مهلوق انه خيشلا ركذ
 . . .رامخ اي «يقاس اي «فرعي الو فصوي ال نم اي «ليلد

 هللا يضر مهمالك انعبتت ولو ءاهركذي مل (هللاب سنألا) ةلمجلا هذه نأ ريغ

 ىلع صن امك قيقحتلا لهأ ةمق مه خايشأ اهب ملكتو ؛هيف ةيراس اهاندجول . .مهنع

 سنألا :هلوق هل ركذ يعافرلا دمحأ خيشلا مجرت امدنعف ءهسفن ينارعشلا مامإلا كلذ

 هلغشي ام لك ْنِم شحوتساو ءهركذ افصو «هتراهط تلمك دق دبعل الإ نوكي ال هللاب

 يف لاوقألاو .١5١ص «تاقبطلا» .هب ىلاعت هللا هسنآ كلذ دنعف ؛ىلاعت هللا نع

 .ملعأ هللاو ءماقملا بساني فاضم فذح ريدقت ىلع يهو «ةريثك (هللاب /سنألا)

 هب ملعلا ىلإ كلوصو هللا ىلإ كلوصو :«همكح» يف هللا همحر ءاطع نبا لوقيو

 .ءيشب وه لصتي وأ «ءيش هب لصتي نأ انبر ّلجف ..الإو

 نع ءانغإلاب لاؤسلا بدأف «سانلاب سائلا ىلع ريخلا يرجُي ىلاعتو هناحبس هللاو (1)

 . هللا همحر هنم رظن دْعُب هيف قلخلا رارشأ



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ ْق راونألا ١

 نم افوخ ؛مهناوخإ ىلإ اهنولسري يتلا بتكلا مهتفرخز مدع :مهبادآ نمو
0 

 . 0 بذكلا

 دحأ ىلإ ًاباتك مكدحأ بتك اذإ :يفاحلا رشب رصن يبأ ةيصو نمو

 .هتبتك نإ مالك يل ضرعف «ًاباتك ةرم تبتك ينإف «ظافلألا نسحب هفرخزي الف
 تمزعف «ًاقدص ناكو باتكلا ّجُمَس . .هتكرت نإو «ًابذك ناكو باتكلا َنُسَح

 هلا تيب :تيبلا بناج نم فتاه ىدانف ؛قدصلا جمسلا مالكلا ركذ ىلع

 .[317/ : ميهاربإل ه«قرخيآلا فق نذل ولك يف ِتاَّملَأ ٍلوَّمْلاِب أونَماَء ترا

 يف مه م هرثك مهاد نم ] و ؛''”قلخلا مهيف اودقتعا اذإ مهرافغتسا ة ادآ نمو
 . كلذ فالخ ىلع

 , 0 نك رافعا هتفيححض ىف دعو نمل ىيوط# : تيدحلا فو

 ارتد ةيعلا ركذت ءاو ءاراقو دادل ناففعي لا فاععالا نها رتختو

 .ركذتي مل وأ «ةنيعم

 :اولوقي نأو ءرافغتسالاو ركشلا نم اورثكي نأ اوحدم اذإ :مهبادآ نمو

 امب انذخاؤت الو ءنونظي امم ًاريخ انلعجا مهللا ءمهنم انب ملعأ تنأ مهللا

 33 لع هل اانل اوفغاو ةنولوقي

 كرش بسكلا ىلع دامتعالا نإف ؛مهبسك ىلع نودمتعي ال :مهبادآ نمو

 .لاحلا فالخ ىلع رمألاو كلذ ريغو قوشلاو بحلا ةدش هرهاظ ًامالك نوركذي ال : يأ )١(

 .قلخلا مهيف دقتعا اذإ :ماعلا قايسلاو «ةكئالم مكيف نوبقاعتي :ةغل ىلع خسنلا يف اذك (؟)

 نب هللا دبع نع «(7811) هجام نباو «(555) «ةليللاو مويلا لوا يف يئاسنلا هجرخأ (9)

 .هنع هللا يضر رسب

 لجرلا يف لوقي ناك هنأ فلسلا ضعب نع (4810/) «يعلاو نش يقوببلا جرخأ 0

 ام يل رفغاو «نولوقي امب ينذخاؤت ال مهللا :لوقي نأ هنم ةبوتلا :ههجو يف حدمي
 .نونظي امم اريخ ينلعجاو ؛نوملعي ال



 2١1١ موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 نم صالخلا قيرط ةفرعم ('”ةلاسرلا هذه ريغ يف انركذ دقو ؛لجو زع هللاب

 ثيح نم هقزر هيتأي يذلا نمؤملا وهف هنم صلح نم نأو ؛كرشلا اذه

 يسع هل

 ردقب الإ مهسوفن ىلإ ةحلاصلا لامعألا نم ءيش ةبسن مدع : مهبادآ نمو

 .طقف فيلكتلا ةبسن

 دهش نمف «لبقتم ريغ وهف . .هدوهش دبعلاب لصتا لمع لك :موقلا لاق

 رثأ ال هنأ ملع . .رظنلا قّقح نمو «هبر دنع ال ءهسفن دنع هلمعف . .ًالمع هل

 ,'""طقف هيف مكحلا هل امنإو «نيوكتلا ثيح نم ءيش لعف يف قولخمل

 .رثألاو مكحلا نيب قرفي ال سانلا بلاغو

 ًاقوذ هسفنل رومألا بسني دبعلا ماد ام :صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 اهلك هلاعفأ ىأر . .باجحلا عفر اذإفب بوجحم وهف . .ًاملع هللا ىلإو

 اهلك هلاعفأ دهشي ىتح ديرملا لاح لمكي الف ءهسفن نود ًاقوذ ىلاعت هلل ًاقلخ

 ملعلا سيل ذإ ؛هيفكي الف :هللا قلخ اهنأ هملع امأو .ًاقوذ ىلاعت هلل ًاقلخ
 9 ه ذلاك

 . فو

 لامعألا نم مهيديأ ىلع ىرجأ ام ىلع ىلاعت هللا نم ءازجلا نوبلطي كلذكو

 ءالا «ننملا فئاطلا يف هيلع دامتعالاو بسكلا كرش نم صالخلا ةفرعم قيرط ركذ )١(
 . هرظناف

 رثأ امأو ["هرئدملا] «ةئيهر َتَبَك اَمب نيت ك9 :ىلاعت لاق ؛بسكلا هل امنإ :يأ (0)
 .رثألا اذه ىَلجَم دبعلاو «ىلاعتو هناحبس هللا قلخ نم رهف :لعفلا

 ضرف . .ضرألاو تاوامسلا ديلاقم هل هناحبس هنأو ءهللا الإ لاعف ال هنأ :دقتعت نأ (*)

 دهشت ال ترصف تيقرت تنأ نإف «ًاملع ىمسي اذهف ؛فلكم لك ىلع بجي يمتح

 يف مامإلل ًابيط ًامالك رظناو .ًاقوذ كلذ يمس ..اهقاذ نم اهفرعي ةدهاشم هاوس
 .577 2607 ؟نتملا فئاطل»



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ ف راونألا ١7 ؟

 مِهِدي ىلع هللا ىرجأ اذإ قلخلا نم ءازجلا نوبلطي كلذكو :''"ةحلاصلا

 هللا نم ءازجلا اوبلط ام . .مهسفنأ ىلإ كلذ مهتبسن الولف .مهل ًاناسحإ

 «ٌتيِيَتَح َكاَّيِإَو ُدِبَعن َكاَّيِإ» :طق فراع لاق امو ,ءقلخلا نم الو «ىلاعت

 ىلاعت «لعفلا يف ةكرش هل هنوك هجو ىلع ال «طقف ةوالتلا هجو ىلع الإ

 .مهفاف «كرشلا نع هللا لعف

 اذإ ءرقفلاو لذلاب ققحتلاو «ىنغلاو ةزعلا نع درجتلا :مهبادآ نمو

 .ةباجإلا نع اوعنمي اليك ؛يورخأ وأ يويند رمأ يف هللا ىلإ اوهجوت

 نإف «ليلذ ريقف تنأو هيلإ هّجوتف . .هللا ىلإ تهجوت اذإ :مهمالك نمو
 زعلاو ىنغلا نأل ؛ةباجإلا كناعنمي  ىلاعت هللاب اناك نإو  كتزعو كانغ

 ىلاعت هترضح نأل ؛ًادبأ ىلاعت هللا ىلع امهب لوخدلا ٍدبعل حصي ال ناتفص

 . "”ًاينغ الو ًازيزع لبقت الف «ةيتاذ ةزعلا اهل

 درو ضيوفتلا عم الإ نيرادلا رومأ نم ًائيش هللا نولأسي ال :مهبادآ نمو

 رح وهو انيك اوهَرَت نأ جسصو# :ىلاعت هلوق مومعب ًالمع ؛هناحبس هيلإ اعلا

 :ةرقبلا] «ترومكنت ال شنو علمي هَلاَو كَل رس َوْهَو انيع اوي نأ َعَو ْمُكَل
 «يل ريخ هيف ناك نإ اذكو اذك ينطعأ مهللا :هلاؤس يف مهدحأ لوقيف 7

 ."”يل رش هيف ناك نإ اذكو اذك ينع فرصاو

 كنده نأ يدع ُّنَمَي ُهَقأ لب 2 -إ خلع اوُتَمَت ل لم امك نأ َكِلَع نوُئمي## :ىلاعت لاق )١(

 .[17 تارجحلا] 4َتِِدَم ٌمُْك نإ نمي

 ينعزان نمف «يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا» :العو لج هللا نع يكحي اميف دقي لاق ()

 .«نابح نبا حيحص» يف امك ؛«. . .رانلا يف هتفذق . .امهنم ةدحاو يف

 ققحت .هفاصوأب كّدمي كفاصوأب ُققحت :؛همكح» يف هللا همحر ءاطع نبا لوقيو

 .هتوقو هلوحب كَّذمي كفعضب نَّقحت «هتردقب كّدمي كزجعب ققحت ءهزعب كّدمي كّلذب
 .اذه ىلع دهاش ريخ ةراختسالا ثيدح ()



 1١7 موقلا بادآ نم ءيش ركدذ يف :ثلاثلا لصفلا

 عم الإ ًائيش هللا لأست نأ رذحا :2')”يليجلا رداقلا دبع يديس ةيصو نمو

 هتبقاعو «كرابم كلذف . .لاؤس ريغ نم ًائيش ىلاعت كاطعأ اذإ امأو .ضيوفتلا

 ريغ نم ءاج هنوكل ؛ىلاعت هللا ءاش نإ باسح هيف كيلع سيلو ؛ةديمح
 3 ف ارشتسا

 فلأي نأ دبعلاب حبقي ْذِإ ؛معنملا نع ةمعنلاب لاغتشالا مدع :مهبادآ نمو

 ,مومذم هللا نود ءيش لك ىلإ ليملا نإف ءاهيلإ ليمي وأ معنملا نود ةمعنلا

 .هتارومأمو هللا قوقح يف الإ

 قحلا كاطعأ امب لغتشت نأ كايإ :يليجلا رداقلا دبع يديس ةيصو يفو

 لاملا كلذ كبلس امبرو «ىرخأو ايند ءهنع كلذب كبجحيف لاملا نم هناحبس
 دومحملا لاملا نم ناك . .لاملا كلذ نع هتعاطب تلغتشا اذإو «كل ةبوقع

 .مومذملا ال

 يدتبملا نأل كلذو ؟؛ةياهنلا نود ةيادبلا يف ةلزعلا ةبحم :مهبادآ نمو

 نيح نم هنأل ؛يهتنملا اذكه الو «ىلاعت هللا نع هلغشي ءيش ىندأ هفعضل

 «لغاش هللا نع هلغشي ال راص ..موقلا نيب ةفورعملا ةفرعملا ىلاعت هللا فرع

 هيلع بجيف ّجوعأ مهدحأ نوكي نأ امإ :نيلاح نم هدنع قلخلا ولخت الو

 ءامهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا ىلإ هبسن يهتني «يناليجلا حلاص وبأ )١(
 ىنبف «يلازغلا جْهْن حَهَن ءيرجهلا سداسلا نرقلا يف ةيحالصإ ةكرح مظعأ بحاص

 نع ًاضارعإ نوكي ام دشأ وهو مظعو هرمأ رهتشاو «ىّبرو كلسو اياوزلاو طبرلا

 فالخلاو بهذملاو ثيدحلاو ريسفتلا هيلع نوؤرقي اوناك مهنأ :ينارعشلا ركذ ءايئدلا

 مامإلاو يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع يتفيو «تاءارقلا ئرقيو ءوحنلاو لوصألاو

 ؛ءالبنلا مالعأ ريس» .ةقئار ةمجرت «هريس" يف يبهذلا هل مجرتو ؛لبنح نب دمحأ

 5٠١. /؟ «ءايلوألا تامارك عماجا 151/١« «ينارعشلل تاقبطلا» 444 /؟

 هل كرابي مل . . سفن فارشإب هذخأ نمو ءهيف كروب . . سفن فارشتسا ريغي ءاج امو (؟)

 .هيلع قفتملاو ءروهشملا مازح نب ميكح ثيدح يف كلذ ءاج امك ؛هيف



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا <١

 . ”نتدألاو ملعلا هنم ديفتسيف ًاميقتسم امإو ءهجوع مّوقي ىتح هنم برقلا

 اهنم دعنو «لاوحأ ةثالث نم هدنع قلخلا ولخت ال :لقن مل امنإو

 لك نم نايواستم نائيش دوجولا يف سيل :مهلوقل ؛نارقألا نم هل يواسملا

 طرفملا عوجلا يف لوقلا كلذكو «صقانلا وأ دئازلا الإ يقب امف .هوجولا

 لاح امأ .مهسوفنل ةدهاجم ؛ماعطلا مهدوجو عم قيرطلا مهلوخد لئاوأ

 يذ لك ءاطعإب نوبلاطم مهنأل ؛ماعطلا اودقف اذإ الإ نوعوجي الف :مهلامك

 دعب هللا تاضرم يف مهسوفنل مهملظب نوذخاؤيو ءمهحراوج نم هقح ٌقح
 . مهرمأ ةيادب يف هيلع اوناك ام سكع «لامكلا

 ءمهتيادب يف مهفالخب ؛'””رايتخا ال رارطضا رباكألا عوج :ليق انه نمو
 اذإ مهل داقنتل مهسوفنل ًابيذعت ؛ماعطلا دوجو عم ًارايتخا نوعوجي مهنإف

 . ”نورحلا ةبادلا هبشت ةضايرلا لبق اهنأل ؛ىلاعت هللا ةاضرمل اهوعد

 نومحارلا» :ثيدحلا يفو «نيملسملل ةمحرلا موزل : مهبادآ نمو

 . 7 للاعتو كرابت نمحرلا مهمحري

 نأ تدرأ نإ نيملسملل ةمحرلاب كيلع : صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 مومهل انلمح َّنأ ملعاو :لاق .مهمومه لمحت نأ مهل ةمحرلا نمو ءمَحْرُت

 مه لمحي دبعلاف ؛مهضعب همهوت امك ميلستلا يفاني ال نيملسملا انناوخإ

 .ةطلخلاو ةلزعلا نع ثيدحلاو ةلاسرلا هذه نم 47 ص رظنا )١(

 .بيذهتو ميلعتو بيردت يأ (')
 تامارك عماج» يف يناهبنلا ىكحو ؛تعنتماو اهبحاص ىلع تبأ يتلا :نورحلا (*)

 ىرت خيشلا ىلإ ةأرما تءاج :يناليجلا رداقلا دبع خيشلا ةمجرت دنع «ءايلوألا

 !يديس اي :تلاقف «جاجدلا لكأي خيشلا تأرو «ريعشلا زبخ لكأي هتدجوف ءاهدلو

 . .هللا نذإب يموق :لاقو ماظعلا ىلع هدي عضوف !؟ريعشلا يدلو لكأيو جاجدلا لكأت

 .ءاشي ام لكأيلف . .اذه ىلإ كنبا راص اذإ :لاقف ءتماقف

 نب هللا دبع نع :(5١؟4) يذمرتلاو «(4441) دواد وبأو 17١« /؟ دمحأ هجرخأ (4)

 . امهنع هللا ىضر ورمع



 "١ موّقلا بادآ نم ءيش ركذ ْق :ثلاثلا لصفلا

 ؛«مهيلع لزانلا ءالبلا اهب اوقحتسا يتلا بونذلل مهبسك ثيح نم هناوخإ

 لثم در نكمي ال ذإ ملعلا هب قبس يذلا يهلإلا ريدقتلا ثيح نم ُمُلسيو
 مهنأ نيمعاز لهجلا خياشم نم ةعامج كلذ يف طلغ دق هنإف ؛مهفاف «كلذ

 :نولوقيو «هناوخإ مه لمحي هنوري نم ىلع "”نوجرخيو «ىلاعت هلل نومّلسم
 ؛لهج وهو «لمكأ هيلع مه ام َّنأ نومهوتيو «رادقألا ةضراعمو نالفل ام

 نم» : ظفل يفو «مهنم سيلف . .نيملسملا مه لوحي مل نم : ثيدحلا يفف

 .'”«ههنم سيلف . .نيملسملا رمأب متهي مل

 نيملسملاب لزن اذإ «هنع هللا يضر باطخلا نب رمع مامإلا ناك دقو

 ,يروعلا نايفسو 2« ””زيزعلا دبع نب رمع كلذكو ءطق كحضي ال . .ءالب

 .ءالبلا كلذ عفتري ىتح :'*”يملسلا ءاطعو

 لكف «لابجلا هقيطت ال ام ءالبلا نم لمحتي نأ :بطقلا ماقم نمو :لاق

 ىلإ مث «نيمامإلا ىلإ هنم لقتني مث «ًالوأ هيلع لزني ضرألا لهأ ءالب

 .نوركني :يأ )١(

 'عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ؛هنع هللا يضر سنأ نع 257/7 ؛ةيلحلا» يف هجرخأ )١(

 لاقو «كورتم وهو «ةعيبر نب ديزي هيفو ءرذ يبأ نع يناربطلا ءاورر

 .«ةيطايمدلا ةبوجألا» يف هيلع مالكلا تطسبو )١١85(: «دصاقملا» يف يواخسلا

 ةفالخلا ىلوت امدنع «ميظعلا ينابرلا ملاعلا دهتجملاو ؛نيدشارلا ءافلخلا سماخ (*)

 ببسب ناك هتوم ضرم نإ :ةمطاف هجوز تلاق ىتح ءًافوخ سانلا دشأ نم راص
 ١/*7. «ينارعشلا تاقبط» .(ه١١٠) ةنس يفوت .هبر نم هفوخ

 ىفوت «نيدهازلا داّبعلا دارفأو نيدهتجملا رباكأ دحأو «ثيدحلآ ىف نينمؤملا ريمأ (5)

 : "0 ةةلحلاو ؛(ه1517) ةنس

 .ىلاعت هللا نم فرخلا ديدش هنع هللا يضر ناك (65)

 لجأ نم هلك اذه :نيملسملاب ءالب لزن اذإ لوقي ناك هنأ ينارعشلا مامإلا ركذ دقو

 .(ه175) ةنس يفوت .هنع هللا يضر ؛هنم سانلا حارتسا . .تام ولو ؛ءاطع

 .؟ال/١ 4, ئارعشلا تاقيط» « 7*7 /5 «ءايلوألا ةيلح»



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا |( <

 ضاف اذإف «""”تاماقملاو رئاودلا باحصأ معي ىتح لقتني لازي الف «لادبألا

 ًاضبقو ًاقيض دحأ دجو امبرف «نيملسملا ةماع ىلع َعّزو . .ءيش كلذ دعب

 .هببس اذهف ؟كلذ ببس فرعي الو «كلهي داكي ىتح

 ىلاعت هللا ةمحر ةلمج نم كلذو ؛ماع ءالبلاو ةصاخ ةمحرلا :اولاق انه نمو

 هللا قحمل . .ةيصعملاب هوقحتسا يذلا هلك مهؤالب مهب لزن ول هنإف «.ةاصعلاب

 .هب سحي داكي ال ًاريسي ًاردق دحاو لك بيصيف «سانلا ىلع عزوي امنإو «مهرثأ

 تايآلا نم درو امب حابصلاو ءاسملا يف نيملسملا طيوحت :مهبادآ نمو

 لينلا رحبو ءةاصعلا نم مهروسجو «ةدودلا نم مهعرز طيوحتو :رابخألاو

 . هلا ىمري ديدش درب وأ رح لصح  اذإ ةهكافلاو .ةداعلا يف هتدايز متت ىتح

 ريغو ةنحمو ءالب [نم] مهبيصي ام قلخلا ىلإ مهاوكش مدع : مهبادآ نمو

 . كلذ

 ىفاعم تنأو كبر وكشت نأ رذحا :يليجلا رداقلا دبع يديس ةيصو نمو
 ءاهب ىلاعت كاّوق ىتلا ةردقلاب ءالبلا كلذ لّمحت ىلع ةردق كل وأ «كندب ىف

 معنأ «ام ةمعن كدنعو هقلخ ىلإ هوكشت وأ «ةردق الو ةوق يدنع سيل :لوقتف

 كدنع هل امع معنتم تنأو ءهقلخ نم ةدايزلا ىوكشلا كلتب دصقتو «كيلع اهب

 «كمحل عطظقت ولو .كدهج قولخمل ىوكشلا نم رذحاف ,معنلاو ةيفاعلا نم

 وه نم دبعلا وكشي فيكو «هاوكش ةهج نم ءالبلا مدآ نباب لزني ام رثكأ نإف
 !؟©7ةقيفشلا هتدلاو نم هب محرأ

 تاماقملاو رئاودلا باحصأو لادبألاو نيمامإلاو بطقلا نأ :ثيدحلا مدقت )١(

 .ىلاعتو هناحبس هللا قلخ ْنِم ةبخنل ةيفوص تاحلطصم
 متت ىتح) ىنعمو «كلذ نيصحت اهيف يتلا ةيعدألاو تايآلا ةءارق :طيوحتلا ىنعمو (0)

 .عورزلا يقسل بولطملا ىوتسملا ىلإ ءاملا لوصو : (ةداعلا يف هتدايز

 يبتلا ىلع مدق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع :«نيحيحصلا» يف ءاج دقف ()

 هتقصلأف هتذخأ يبسلا يف ًايبص تدجو اذإ يغتبت يبسلا نم ةأرما اذإف « يبس كَ

 ؟رانلا يف اهدلو ةحراط ةأرملا هذه نورتأ» : لي هللا لوسر انل لاقف «هتعضرأو اهنطبب



 ١ / موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 .ةدايزلل ًابلط ال رمألل ًالاثتما ةمعنلا ىلع مهركش ةرثك :مهبادآ نمو

 دقف ..ةمعنلا ركشي مل ْنَم َّنِإف ؛ةمعنلا ركشب كيلع :مهمالك نمو
 ًالاثتما كركش لعجا لب .ءكلجأل كركش نوكي نأ رذحاو ءاهلاوزل ضرعت

 [١؟ :نامقل] هيل ْرُدْنَأ نط :ىلاعت لاق اذهلو ءركشلاب كبر رمأل

 . مهفاف

 هسفن مضهي نم لماكلا :اولاق دقف «مهماقمل مهرتس ةدش :مهبادآ نمو

 .هبر هيكزي ىتح

 يف تبن ىتح «هرذب ام دعب هرتس مث هرْذَب ام ثاّرحلا رذب نسحأ :اولاقو
 ,؟0هل تابث ال هنأل ؛اهقوف تبن ام هحبقأو ءضرألا نطب

 ىلع هلمحي ًامامتها هنأش راهظإب متهي اّلأ قحلا بحاص ىلع :اولاقو

 ايو هب يكول هللاب رهظي وهف قح رون ىلع ناك نإ هنإف «قلخلاب ةناعتسالا
 راهظإ يف ببستو «ءلطاب ةملظ ىلع ناك نإو [45 :ءاسنلا] ه؟اَريِصَن شاب نتكَو
 اَسأَب ٌّدَسأ ةللآ» :مث ًاليلق الإ هب ّنُم ْنِإ - كلذب عتمتي ال هنإف هتعاشإو هنأش

 .[84 :ءاسنلا] «اليكتَت َّدَسأَو

 ريبذدتو «دومحم ريبذت :نيمسق ىلع وهو «ريبذتلا كرت : مهبادآ نمو

 . موعلم

 ممذلا ةءارب يف ريبدتلاك «ىلاعت هللا ىلإ كبرقي اميف ناك ام :دومحملاف

 نم هدابعب محرأ هلل :ك هللا لوسر لاقف «حرطت اَّلأ ىلع ردقت يهو هللاو ال :انلق 5

 .ااهدلوب هذه

 امم تبن امف ؛لومخلا ضرأ يف كسفن ْنفدا :؛همكح» يف هللا همحر ءاطع نبا لوقي )١(

 . هجاتن متي ال . .نفدي مل



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ١74

 اميفو «ةبوتلا حيحصت يفو «ًالالحتسا امإو «ًءافو امإ «دابعلا قوقح نم

 .ناطيشلاو ىوهلا عمق ىلإ يدؤي

 اهعمج بابسأ يف رّبدي نأ وهو ءايندلل ايندلا ريبدت :مومذملا ريبدتلاو
 ةرامأو ءًارارتغاو ةلفغ دادزا . .ًائيش اهنم دادزا املكو «ًاراثكتساو اهب ًاراختفا

 . 9ةفلاخملا ىلإ هيدؤتو «''”ةقفاوملا نع هلغشت نأ :كلذ

 اهنم لكأيل ؛رجاتملا رّبدي نمك ءهب سأب الف :ةرخآلل ايندلا ريبدت امأ

 لاؤسلا نع ههجو اهب نوصيو ءًالاصتا ةقافلا يوذ ىلع اهنم مِعْنُيو ًابيط ًالالح

 .راثيإلاو اهنم فاعسإلاو ءراخدالاو راثكتسالا مدع :كلذ تارامأو ءًالامجإ

 امل ليئارسإ ينب نأ اوركذ دقف :ىلاعت هللا عم رايتخالا كرت :مهبادآ نمو

 .ةنكسملاو ةلذلا مهيلع تبرض . .ًارايتخا هللا عم مهل اولعج

 هللا هراتخا اميف ريخلا نإف ؛اهيف هللا كماقأ لاح نم رارفلاو كايإ :اولاقو

 نيح ليئارسإ ينب نم ٌرف امل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ديسلا لمأتو «كل

 .هنم َّرف امم دشأ ٍلاح يف عقوف ىلاعت هللا نود نم ٌدِبُع فيك هومّظع

 قحلاو ءهسفنل قولخم هنأ دبعلا نظل وه امنإ دبعلا رايتخا لصأ :اولاقو

 نوكي نأ "”حصي ام الإ هدبع يطعي الف «هناحبس هل الإ دبعلا قلخ ام ىلاعت

 .ىلاعت هل

 ؛«ءيش ريغل الو «ءيشل هللا ركم نمأت الو « ءيش ىلإ نكرت ال :اولاقو

 )١( اهنع هايندل رّبد امب لغتشيو اهتاقوأ يف اهيدؤيف ةيهلإلا رماوألا ةقفاوم يأ .
 هناحبس هللا رمأل هب ىعست :دومحملاف «بقاوعلاو جئاتنلا نامض وه :ريبدتلاو (؟)

 داقتعاو بابسألا ىلع هيف ءرملا دامتعال يفخ كرش وهف :مومذملا امأ «ىلاعتو

 ءاطع نبا لاق .ةمكحلا لطعي اليك اهعم لماعتي نمؤملا دبعلا امنيب ءاهتيلعاف

 .كسفنل هب مقت ال . .كنع كريغ هب ماق امف ؛ريبدتلا نم كسفن حرأ :هللا همحر



 159 موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف ؛ثلاثلا لصفلا

 هيلإ تلصو نإ مث ؟ال مأ هترتخا ام ىلإ لصتأ يردت ال كنإف ؛ًائيش رتخت : الو

 هنإف ؛كعنم يذلا ركشاف . .هيلإ لصت مل نإو ؟ال مأ ريخ هيف كلأ يردت الف

 ءرايتخالا مدع رتخاف ..رمأ يف ىلاعت هللا كرّيخ اذإو «لخب نع كعنمي مل

 ام . .كل ناك ول هنإف ؛كنع جرخ ءيش ىلع نزحت الو ,ءيش عم فقت الو

 ؛(''ىلاعت هللا ىوس نيرادلا رومأ نم كل لصحي امب حرفت الو ؛كنع جرخ

 .مدع ىلاعت هاوس ام َّنإف

 كيلإ ةلصاو ءامعنلا نإف ؛ىولب عفد الو ءءامعن بلج رتخت ال :اولاقو

 ءاهتهرك وأ اهتعفد ولو كب ةّلاح ىولبلاو ءاهتعفد وأ اهتبلجتسا «ةمسقلاب

 ركذلاب لغتشاف . .ءامعنلا كتءاج نإف ءءاشي ام لعفي لكلا يف هلل ْمَّلسف

 .'"'"اضرلا وأ «ةقفاوملاو ربصلا مزلاف . .ىولبلا كتءاج نإو ءركشلاو

 «ىلعألا قيفرلا ىلإ لصت ىتح «تالاحلا نم ئَطْعُت ام ردق ىلع اهب معنتلاو

 .نيقيّدصلا نم مدقت ْنَم ماقم يف ماقتو
 تاوهش نم سفنلا هبحت ءيش لك نم نودلاب اوضري نأ :مهبادآ نمو

 يضر نم نأ ىفخي ال مث ؛ةشيعملا يف مهيلع هللا قّيض اذإ اوتبثي نأو ءايندلا

 دحأ نيبو هنيب عقي مل ءايندلا تاوهش نم سفنلا هبحت ءيش لك نم نودلاب

 نع دئازلا ليصحت يف بعتلا نم همدو هبلق حارتساو ؛"”ةموصخ الو ةعزانم

 قزر نإو ءاهيلع هللا ركشو ءاهب عنق . .ريعشلا نم ةرسك قزر نإف ءةجاحلا

 نم رثكأ ازا هدا نة كللذ دق يت ايامي كشر قب ملكك .ةبح

 .'؟”لذبلاو ناسللاب هيلع ركشلا

 «توُعَمْجي اَمِم ريح ره أمرْفِشم َكِلَدَم مرو هلأ ٍلْضَنِب لث## :ىلاعتو هناحبس لاق )١(
 .[08 :سنوي]

 .(اضرلا وأ) لدب (اضرلاو) :(ب) يف (5)

 .«سانلا كبحي سانلا يديأ يف اميف دهزاو» :ّرم دق يذلا ثيدحلل (*)

 نودلاب اضرلا نع ًالضف - لكك يبنلا ناك لب ءبسحف ةنسلاب تبثي مل ىنعملا اذهو (؛)



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ ف راونألا رح

 معن
 نم كلذ نأ روضحلا عم الإ ًائيش مهيلإ 0 ال :مهبادآ نمو

 .كلملا ءاعداو ةلفغلا عم مهيلإ كلذ اوفيضي نأ نود مهيلع هللا

 .لخبو حشل ال «ةمكحل الإ ًالئاس نوعنمي الو ءرخآ

 . 9هنوفلأي ال . .ةنتفلا هنم اوفاخو هيف سانلا مهمّظع عضوم لك : مهبادآ نمو

 ىلع ةقيقح نوسلاج مهنأل ؛'”لكألا ىلع ثدحتلا ةلق : مهبادآ نمو
 هل مهركشو .ًاضعب مهضعبل مهراثيإو مهبادآ ىلإو مهيلإ رظان هللاو هللا ةدئام

 .لجو زع

 ةكربلا نإ» :ربخب ًالمع ؛ءانإلا طسو نم نولكأي ال :مهبادآ نم كلذكو

 .؟؟؟(هطسو نم اولكأت الو «هتافاح نم اولكف ءانإلا طسو ىف زربتل

 .هماعط ىلإ مهاعد اذإ يقتلا مهيخأ ةباجإ : مهبادآ نمو

 ىلإ يقتلا نمؤملا كوخأ كاعد اذإ :صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 : لَو هؤاعد «نيحيحصلا» يف ءاج امكف «فافكلا لجو زع هللا لأسي - شيعلا يف

 يف فافكلاو ؛ًافافك» :ةياور يفو ««ًاتوق ايندلا يف دمحم لآ قزر لعجا مهللا»

 ام ىلع رهف «ىنغلا بلط يف ثيداحألا لمحت هيلعو «ةجاحلا ردقب نوكي ام :ةغللا
 ءاعد يفو :ل1١/؟ ؛ريدقلا ضيف») يف يرانملا ظناحلا لاق «ةقافلا عقدي

 نأ يغبني ال ريثكب فافكلا ىلع ةدايزلا نأ ىلإ داشرإلا لك هتمأل داشرإ ِةلَط ىفطصملا

 1 .هيف ريخ ال هنوكل ؛هبلط يف لقاعلا بعتي
 . مهتلفغ لاح مهسفنأل ءيش ةيكلم نوعّدي ال : يأ

 . مهسفنأ ىلع ًافوخ ىرخأ ةرم هيلإ نوعجري ال : يأ

 ؛هوركم ًاقلطم هكرتف «ًاقلطم ثدحتلا كرت مدع ديفت (ثدحتلا ةلق) :هللا همحر هلوق

 .لقألا ىلع نينثا نيب مالكب لصاح وهو «نيملسملا ريغب هبشتلا نم هيف امل

 ثيدح :لاقو )١1805(4: يذمرتلاو «(014) يديمحلاو 77١/١ دمحأ هجرخأ

 هجام نباو «(0575 فارشألا ةفحت) يئاسنلاو «6؟17//1) دواد وبأو ءحيحص نسح

 .ةبراقتم ظافلأب .(”51/9)



 لوضإ موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 ءابرلاب لماعي نم الو ءارجاف الو ًاملاظ ْبَجُت الو ءهرست هبجأف . .هماعط

 ىتح لوحتت الف . .تلكأ اذإو ءءارقفلا نود هتوعدب ءاينغألا ٌصخي نم الو

 عداف . .كدي تلسغ اذإو «حلاصلا فلسلا ةنس نم كلذ نإف ؛ةدئاملا عفترت

 .جورخلا يف نذأتساو «ةكربلاب

 . ةلجسو لكا قي نفاثلا رشا درو امل ؟مهدحو نولكأي ال : مهبادآ نمو

 «ةملظ ىف الو .,كدحو لكأت ال :صاوخلا ىلع يديس ةيصو ىفو

 ين هيمرتل ال ؛هلكأتل الإ كيلإ مّدق ام هنإف ؛ًائيش ماعطلا نم عيضت الو

 ام لكأ نم نأ» :ربخلا يف درو هنإف ؛هلكف طقس ام ىلإ ردابو ءضرألا

 ىلإ هدلو دلوو هدلو نعو «صربلاو ماذجلاو نونجلا هنع هللا فرص . .طقس

 00 لهأ عبار

 .برشلا دنع نيرضاحلا نع مههوجو فرص : مهبادآ نم سيلو

 ههجوو برشيلف . .مكدحأ برش اذإ :"”يربكلا نيدلا مجن خيشلا لاقو

 غرف اذإو «مارتحالا دصقب ماوعلا هلعفي امك مهنع ههجو فرصي الو «موقلا ىلإ
 . ””بونذلا نم هللا َكرّهط :وحنب هيلع ّبصي نمل عديلف . .هدي لسغ نم مكدحأ

 )1١9/5(: ؛دصاقملا» يف يواخسلا ظفاحلا لاق )١(

 طالع نب جاجحلا نعو «ًاعوفرم هب رباج نع «باوثلا» يف خيشلا وبأ : هجرخأ

 (؟07) ملسم يف تبث معن ءريكانم اهلكو :لاق مث بيطخلاو يمليدلاو ءًاضيأ ًاعوفرم

 نم اهب ناك ام طميلف اهذخأيلف . .مكدحأ ةمقل تعقو اذإ» : ًاعوفرم سنأو رباج نع

 يردي ال هنإف ؛هعباصأ قعلي ىتح ليدنمب هدي حسمي الو «ناطيشلل اهعدي الو :ىذأ

 .750737 7/5 «ةعيرشلا هيزنت» رظناو .740 /7 دمحأ دنع اذكو .«ةكربلا هماعط يأ يف

 راونألا حقاول» يف كلذك وهو «(ب) نم تبثأ امك حيحصلاو ؛(يدركلا) :(أ) يف (؟)

 .لوقلا اذهل هركذ دنع .فلؤملل ؛ةيفوصلا دعاوق يف ةيسدقلا

 ناك امدنع هنأ ٍةِلك يبنلا نع دري ملف .عدبلا يف عوقولا نم مهفوخ ةدش نم اذهو (*)

 .ع نيبدأتملا ديس وهو «هباحصأ نع ههجو لوحي برشي



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راوتألا 1

 نوفاخيو «بوثلا لخاد نم مهدي نولعجي . .اوؤربتسا اذإ :مهبادآ نمو

 ملعلا بتكو ميظعلا نآرقلل ًاماركإ ؛مهجرف ىلع ىنميلا مهدي عوقو نم
 . اهيلع نوحبسي يتلا ٍةَحْبْسللو

 بوثب ءالخلا لخدأ نأ يحتسأل ينإ :نيدلا لضفأ خيشلا مالك نمو

 كرتأ امبرو ءةحيبق ةملك تملكت دقو نآرقلا أرقأ وأ «ةالصلا هيف تعقو

 :ةملكلا كلت ئدنأ ىتخ «ًاليوط انمز ةحيبق ةملك تملكت اذإ ةءارقلا

 ضعب نع انغلب دقو :لاق .ىنميلا يديب يجرف كسمأ نأ يحتسأ كلذكو

 نأ ىلإ ِهيي هللا لوسر عياب ذم ىنميلا هديب هجرف سمي مل هنأ ةباحصلا

 تعقو يربكلا نيدلا مجن خيشلا يديرم نم ًاديرم نأ ًاضيأ ينغلبو «تام

 هل لاق حتفلا دعب جرخ املف ؛حتفلا هيلع رسعتف ءةولخلا يف هجرف ىلع هدي
 حتفلا فقوتو «ةولخلا يف تنأو كجرف ىلع كدي عوقوب تملع دق :خيشلا

 هدي عضيو هللا يدي نيب مكدحأ سلجي فيك «يدلو اي كلذ ببسب كيلع

 .ىلاعت هللا ةرضح يف ةولخلا يف ناك نم نأ تملع امأ !؟هجرف ىلع

 :ىلاعت هلوق يف ''”يرصبلا خيشلا لاق .مهبايث ريصقت :مهبادآ نمو

 .ٌرَصقف : يأ [4 :رثدملا] ه«َرْهظت َكباَيَو

 هك ةمضلا لوف نه وولي. اديده ايروكا وسل اذإ :مهبادآ نمو

 نع ء«دواد وبأ ىور امل ؛ةوق الو ينم لوح ريغ نم هينقزرو اذه يناسك يذلا

 هلل دمحلا :لاقف ًاماعط لكأ نم» :ِِلكَي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نب ذاعم

 نم مدقت ام هل رِفَغ ..ةوق الو ينم لوح ريغ نم هينقزرو اذه ينمعطأ يذلا

 نوكي امنإ بوثلا ريصقتو ءريسفتلا لهأ نع روهشم اذه هلوقو ؛يرصبلا نسحلا ينعي )١(

 باطخلا نب رمع انديسو «ةعبتم ةنس وهو «نيبعكلا قوف وأ قاسلا فصتنم ىلإ ًابيرق
 .توملا شارف ىلع وهو اهب ىصوأ هنع هللا يضر



 انرفزا موقلا بادآ نم ءيش ركهذ يف :ثلاثلا لصفلا

 ريغ نم هينقزرو اذه يناسك يذلا هلل دمحلا :لاقف ًاديدج ًابوث سبل نمو «هبنذ
 . '”«رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رِفَغ . .ةوق الو ينم لوح

 ؛عرشلا ةقيرطب مهميظعتو «'"”ةعورشملا ٍفّرحلا لهأ ماركإ : مهبادآ نمو

 .كلذب نورعشي ال اوناك نإو ,نوكلا عمو :ىلاعت هللا عم بدألاب نوقلختم مهنأل

 يف ةبحم ؛ميركلا نآرقلا ةلمحو ءءاملعلا ميظعت :مهبادآ نمو

 . "”ةرهطملا ةعيرشلا ةلمح مهنأل كي هللا لوسر

 «ميظعلا نآرقلا نم ًاثيش مهمّلع نم ىلع نيبكار نورمي ال :مهبادآ نمو
 ةيدهلا نم هنوسني الو ءهمامأ نوشمي الو ءرصعلا خياشم نم اوراص ولو
 هل ولوج الو «اينع تام ءارنا وأ ةقلطم هل نرضورت الو ةفاعلاو ركشلاو

 .حورلا وبأ هنأل ؛“””اهيف اولئس ولو ءاهنع لزع ةفيظو

 :لاقو ("468) يذمرتلاو 248 /* دمحأ دنع وهو ءهل ظفللاو )4٠7(« دواد وبأ )١(

 .بيرغ نسح
 فلخلا طابترال زمر يه :ةقرخلاو ؛(فرحلا) لدب (قرخلا) :(ب)و (أ) يف (؟)

 فلسلا نم ةعامج ناك دقو :يداهلا دبع نب فسوي ثدحملا ةمالعلا لوقي «فلسلاب

 مهلاوحأي بدأتلاو ؛نيحلاصلا يديأ نم قرخلا سبل نوبلطيو ؛كلذ نولعفي

 ةقرخلل هسبلب هدنس قاس مث .ةقرخلا سبلب فوصتلا لهأ ىنتعا دقو «مهلاعفأو

 .45-848 «سفنلا بيذهت» . ةكرايملا

 :ّيلع هب يلاعتو كرابت هللا نم اممو 77/١: «نئملا فئاطلا يف ينارعشلا لاقو

 ةيماهربلاو ةيدمحألاك ؛ًامومع ءارقفلا قيرط ىلإ نيبستنملا فئاوطلا يف ينظ نسح

 مكحأ الو «(فلؤملا رصعب ةطبترم ةيمستلاو) ديعصلاو ةيفرشلاب ةعواطملاو ةيعافرلاو
 .ةقرخلا لهأ نع ةعاشإلا مكحب ةرهطملا ةعيرشلا نع هجورخب مهنم دحأ ىلع

 امهنع هللا يضر سابع نبا هيلإ ماقف «ةلغب ىلع ًاموي هنع هللا يضر تباث نب ديز لبقأ (0)
 ؟هَك هللا لوسر مع نبا تنأو اذه لعفتأ :ديز هل لاقف ؛لزن ىتح هباكرب ذخأو

 ,ديز اهلّبقف ءاهاندأف «ينم كدي ندأ :هل لاق ءانئاملعب لعفن نأ انرمأ اذكه :لاقف

 رظنا :لك انيبن تيب لهأب لعفن نأ انرمأ اذكه :لاقف ؟تلعف مل : سابع نبا هل لاقف

 .فرصتب 554/١ ؛رابخألا نويع»

 .كلذ مهلأس ولو :يأ (5)



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا 1

 اذإ - طايمدب جربلا بحاص  ''”يطوريدلا نيدلا سمش خيشلا ناك دقو

 ىتح بكري ال مث "هدي لبقيو .همامأ اهقوسيو «هتباد نع لزني . .هيقفب ّرم

 (ةياغلا ملعلا يف غلب هنأ عم «هوحنو رادجب هنع ىراوتي وأ : ادم هلع لعن

5 1 5 6 5 5 
 ىلع دزي مل «بتاكملا ءاهقف مكح ىلع ”'ههيقفو «هريعو «جاهنملا» حرشو

 .نامزلا اذه يف كلذ لعفي نم ّلقو «هنم ّدِب ال ام الإ ميركلا نآرقلا ظفح

 نذإب الإ اهطورش مهيف تعمتجا ولو «ةخيشملل نوسلجي ال : مهبادآ نمو

 يف نإف ؛حصان فراع خيش نم وأ دلي مظعألا هباب نم وأ ؛ىلاعت هللا نم
 هللا نم نذإلاب دارملاو «نامزلا لبقتسم يف تافآلا نم ةمالسلاو ةكربلا نذإلا

 . '””حبحصلا ماهلإلا : ىلاعت

 ةلعل ال «ىلاعت هلل ةضوغبم اهنوكل الإ ايندلا يف نودهزي ال :مهبادآ نمو

 يف اميف نودهزي ال كلذكو «باسح فيفخت وأ ءندب ةحار نم :ىرخأ

 اذإ مهبر دنع مهيف اوعفشيف ُسانلا مهبحيلو ءرمألل ًالاثتما الإ سانلا يديأ

 تيص راشتناو «هاج ةماقإ نم ىرخأ ةلعل ال ,بونذلا ىلع ةذخاؤملا تعقو

 هتدابعو هدهز ىلع ناكو «ءيروغلا هوصناق ناطلسلا مايأ ناك .فلؤملا خياشم نم )١(

 «نويعلا هيف ضيفت سلجم هنأب رهزألا يف هظعو فلؤملا فصو دقو «ةبيهلا ريثك
 ١85/١. «ينارعشلا تاقبط» .(ه١97) ةنس يفوت .يوونلل «جاهنملا» حرش

 نيحلاصلا يديأ ليبقتو .امهنع هللا يضر سابع نباو تباث نب ديز انديس ثيدح ّرم )١(

 لاق :لاق ناعدج نبا نع (91/4) ؛درفملا بدألا» يف يراخبلا ىور «ةعبتم ةنس

 ءمعن :لاق ؟كديب خلك هللا لوسر تسسم !سنأ اي :كلام نب سنأل ينانبلا تباث

 . اهلبقأ اهينرأ :لاق

 . هملطع يذلا هخيش :يأ (

 يف اهنم ًافرط ركذ ؛ةلاسرلا هذه اهب قيضت طباوضو طورش هل حيحصلا ماهلإلا (5)
 ًاباتك فلأ يئارعشلا مامإلا نأ ملعن نأ يفكيو 2١١8 ص «نارلاو باجحلا فشك»

 .«ماهلإلاب لمعلا باجيإ قلطأ نم قنع يف ماسحلا دح» :هامس



 1 موقلا بادآ نم ءيش ركذ يقف :ثلاثلا لصفلا

 مهل حص انه نمو «نيرادلا يف ًاكلم مهل نودهشي ال :مهبادآ نمو

 نوفسأتي وأ ءاهنوبلطي ايندلا يف ةقالع مهل سيلف .نطابلا يف ديرجتلا ماقم

 هسأر ىلع لعجو «ةداتعملا ةرهاظلا هبايث مهدحأ علخ ولو ءاهتاوف ىلع
 ملأ هنع عفدت ةشيخ وأ ءطقف هتروع رتست ةقرخ هطسو يفو ءطقف ةيقرع

 ؛هنطابل هرهاظ ةلكاشمل ؛مول كلذ يف هيلع نكي مل ..طقف دربلاو رحلا

 مل هرهاظ نإف ؛نطابلاب ديرجتلا لوصح لبق ةسبللا هذه سبل اذإ ام فالخب
 ام فالخ رهظأ نم وه قفانملا ذإ ؟قفانملا ةروص يف عقوف ءهنطاب لكاشي
 , 7 هطبأ

 عم ؛هملعب لمعي ال ءاملعلا نم هنوري ْنَم لك نع دعابتلا :مهبادآ نمو

 سانلا ىلع رضأ ءوسلا ءاملع :افو يلع يديس مالك نمو هب نظلا ناسحإ

 لضم ودع هنأ نمؤملا فرع . .نمؤملل سوسو اذإ سيلبإ نأل ؛سيلبإ نم
 «هبنذ نم ةبوتلا يف عرسيف ؛ىصع دق هنأ فرع . .هساوسو عاطأ نإف «نيبم

 ماكحألا َنوُرويو «لطابلاب قحلا نوسبْملُي ءوسلا ءاملعو ءهبرل رافغتسالاو

 هنأ بسحي وهو «هيعس لض . .مهعاطأ نمف «'"'مهتيوهأو مهضرغ قفو ىلع
 لمعلا مهنم ديفتست كنإف ؟نيقداصلا عم نكو «مهبنتجاف ءاعنص نسحي

 ءملعلا ىوعد الإ مهنم ديفتست نل كنإف ؛نيقهيفتملا فالخب «نيدلا ماكحأب

 .نيملسملا ىلع ربكتلاو

 ؛عرشلل ًافلاخم ًارمأ اوأر اذإ مهسوفن يف مهضابقنا ةرثك :مهبادآ نمو

 : اولوقي نأ :مهبادآ نم سيلو ؛لعافلا ىلع ةقفشو «يهلإلا بانجلل ًاراثيإ

 تكهتنا اذإ بضغي ِلَك ناك دقف» : لهج هنأل ؛هنم ضَبَقْنُي الف هللا لعف اذه

 . "”«لجو زع هللا تامرح

 .عسوتلا نم ءيش هيفو .405 «نئملا فئاطل» يف صنلا رظنا )١(

 ةزكرلا لذي (ةورب) بل وا( يف(
 كَ هللا لوسر ريخ ام١ :تلاق اهنأ لك يبنلا جوز ةشئاع نع «نيحيحصلا» يف ءاج امك (*)



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ادرخ

 لعفلا يف ام ىلإ اهب رظني نيع : نيعأ وأ نانيع نمؤملل يغبني :اولاق دقو

 «ميلع ميكح ىلع ضارتعالا يف عوقولا نم َمَّلْسيِل ؛ةغلابلا مكحلا نم يهلإلا

 راكنإ نأ ملعف .ىلاعت هلل راغيف «مهبر رماوأل ديبعلا ةفلاخم ىلإ اهب رظني نيعو
 .مهفاف ءًاعرش اهب رومأم امهنم الك نأل ؛ميلستلا ماقم يف حدقي ال ركنملا

 عم يشملا يف عارسإلاو ءرظنلا لوضف نع رصبلا ضغ :مهبادآ نمو

 رشنو اهرتسو «سانلا بويع نع يماعتلاو «نيبلا تاذ حالصإو ؛ةنيكسلا
 ةمحر مهنم ريذحتلاو مهئواسم رشن يف ْنِإف ؛ةعدتبملا الإ ؛مهنساحم

 دحأ مثأي الو «هتعدب يف هل سانلا عابتاب عدتبملا باذع ديزي الف ؛نيملسملل
22 

 ىلع ًابلاغ نوطلسم مهنأل ؛اوراج نإو ةالولا بس مدع :مهبادآ نمو

 .'"”ههتاينو مهلامعأ بسحب ةيعرلا

 رومألا نم سفنلل راصتنالا نإف ؛مهسوفنل راصنتسالا مدع : مهبادآ نمو

 . لهأ الو ةريشع ريغ نم هرصن ..هالومل رمألا ملس نمو «بعت اهلك يتلا

 سانلا دعبأ ناك ..ًامثإ ناك نإف ءًامثإ نكي مل ام امهرسيأ ذخأ الإ . .نيرمأ نيب ت2

 .«لجو زع هللا ةمرح كهتنت نأ الإ هسفنل لي هللا لوسر مقتنا امو «هنع

 بذعي ال كلذبو ءٌقلخلا ةعدبلا هذهب لمعي ال عدتبملا ةعدب نم ريذحتلا دنع :يأ )١(

 ءاهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف . .ةئيس ةنس َّنس نم نأل ؛هريغ رزوب عدتبملا

 .اهنم ريذحتلا دنع ةعدبلا هذهل مهعابتاب قلخلا مثأي ال كلذكو

 اذه فلسلا ضعب نع دروو «[19 :ماعنألا] «ْمُهَفَصَو ْمهبِْجَبَسط :ىلاعت لاق
 نونوكت امكو ؛مكلامع مكلامعأ :مهلوقك «0//47 «ريدقلا ضيف» رظنا ؛ىنعملا

 قح يف بجاولا نإ ؟ةالولا بس نم ةوجرملا ةدئافلا يه ام :لاؤسلاو «مكيلع ىلوي

 يأ لب ؟اهيف ءيش يأف :ةميتشلا امأ .ةوجرم اهترمث ةحيصنلاف «حصني نأ ملاعلا

 !؟ضحم رش اهلك هذهو ؟ايندلاو ءوسلا سفنو ناطيشلا نعل يف ءيش

 .؟انمحري اال نم انبونذب انيلع طلست ال مهللا» :ِلك ىفطصملا ءاعد نم ناك دقو

 . مامإلا يف الإ اهلعجأ مل . .ةباجتسم ةوعد يل ناك ول :لوقي ضايع نب ليضفلا ناكو

 رس فز



 1١ / موقلا بادآ نم ءيش ركحذ يف :ثلاثلا لصفلا

 بارتلاو وهف . .اهنع باجأو هسفنل يفوصلا رصتنا اذإ :مهمالك نمو
 ا فشل

 ؛هيلع رصنلا نوبلطي الو .مهملظ ْنَم ىلع نوُعْدَي ال : مهبادآ نمو

 نم ملاظلا ىلع رصنلا بلط نأو ؛كلذ مهنم هركي ىلاعت هللا نأب مهملعل

 ,ةيففيلا ةوهكلا

 نوجرْحُي الو «ةحارتسالاو مونلا ةينب دجاسملا نولخدي ال :مهبادآ نمو

 اهيف نودمي الو ءايندلا رمأ نم ءيشب اهيف نوثدحتي الو ءرذعل الإ ًاحير اهيف
 ."”ههتاوصأ اهيف نوعفري الو «مهلجرأ

 لوألا نيميلا :نولوقي امنإو ًاراسي :ِهكي يبنلا ديل نولوقي ال : مهبادآ نمو

 عم الإ فيرشلا همسا نوركذي الو «هفلخ نيميو ههجو نيمي وأ «يناثلا نيميلاو

 ميظعت نأ مولعمو ؛ناذأو ةوالت ريغ «نطاوملا عيمج يف ةدايسلا ظفل ةبحاصم

 يفانم «ةدايسلا ظفل ريغب فيرشلا همسا ركذو ةمألا ىلع ضورفم ِةلَي يبنلا

 .رون يذ لك ىلع ىفخي ال ام «ءايحلا ةلقو «بدألا ةءاسإ نم هيفو «ميظعتلل

 باوث مهللا لعجاو هوكي يبنلل ةحتافلا : ًالثم نولوقي ال :مهبادآ نمو

 . ؟”ةلاصأ هل ةمألا لامعأ نإف ؛ِئك هللا لوسر فئاحص يف اذكو اذك

 يف هب ربخأ امنإو ءهسفن نع عفادي ملو «هتايادب يف هبتك يف ّنمدلا ينارعشلا ىأر دقو )١(

 59٠. «فئاطللا» يف كلذ لاق ءهّدح سفنلل ةدهاجملا نمز غلب امئيح هرمع رخاوأ

 هنأ بي الط :هناحبس قحلا لوقيو ءقوقحلا يف ىنعملا اذه نم فرط ّرم دقو (1)

 ذأ هوم وأ كبح اود نإ 0 اًميِلَع اي هَل كو ْدِْغ نم الإ لولا نب هّشلاب ٌرْهَجل
 ملاظلا ىلع ءاعدلا نأ ىلع ةلالد اهيفو 4( ارد اَوُفَع نك هلأ نب وّوُس نع اوُقْمت
 .ىلاعت هللا قالخأب هبشتلا نم هيف امل هللا ىلإ ةبرق وفعلاو «.ةصخر

 حقاول» هباتك نم عضوم ريغ يف دجسملا لوخد بادآ نع هئيدح يف فلؤملا ضافأ (*)

 .؛ةيدمحملا دوهعلا نابب يف ةيسدقلا راونألا

 رجأ لثم هل بتك . .هدعب اهب لِمُعف ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نم» ني هلوق ٌصنب (4)
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 5 «ناميإو ةوخأ ةبحم نيملسملا مهناوخإ ةبحم : مهبادآ نمو

 .ناسحإو

 صخش ضعغب كبلق يف تدجو اذإ :يليجلا رداقلا دبع يديس ةيصو نمو

 امهيف ةهوركم تناك نإف «ةنسلاو باتكلا ىلع هلامعأ ضرعاف . .هبح وأ

 .كاوهب هضغبتو كاوهب هبحت الثل ؛هببحأف . .امهيف ةبوبحم تناك نإو ءههركاف

 يف انركذ دقو .[1* :ص] هنأ ليس نع َكلِضْيَف كهل ب الوط ىلاعت هللا لاق
 .ءافسلاب صقر الو ربلاب ةيزي الأ :هللا يف بحلا ةقيقح نأ ةلاسرلا هذه ريغ

 . احلم هدنع اوقاذ وأ ًازبخ هدنع اولكأ نمل دولا ظفح : مهبادآ نمو

 صوصللا قالخأ نم ناك كلذ نأ هللا همحر صاوخلا يلع يديس ركذو

 ١ :صوصللا ريبك ءرومح رطاشلا عئاقو نم ىكحو .''”يابتياق ناطلسلا مايأ

 اوفقو ىتح «هتعامجو وه رصمب يرمغلا عماج راوجب رجات ىلع ةرم لخد هنأ

 صوصللا ىأرف ءرجاتلا ظقيتساف «؛تيبلا يف نوشتفي اوذخأو .هسأر ىلع
 0 ا وعلل ا ىلع نيفقاو

 مهل ىتأو ماقف «ةرشع لاقف ؟متنأ مك :لاقف ءطقف ءادغلا كنم نوبلطي امنإ

 كلضف هللا ركش :رومح هل لاقف «رانيد ةئمعبرأ مهئارو نم هدازو «رانيد فلأب

 )١١1١9(. ملسم ؛اهب لمع نم <

 :كلوق وه امف هلك يبنلا ةفيحص يف ةقيقح وه دبعلا هلمعي حلاص لمع لكف
 فلؤملا ىأر امك بدألل ٍفانم وه لب «لصاحلا ليصحت هنإ ؟هتفيحص يف هلعجا

 .هللا همحر

 ىلع ًالبقم ناك ؛«ةيرصملا رايدلا كلم ءيرهاظلا مث يفرشألا يدومحملا يسكرجلا )١(

 نم ةنسح ءاملعلل ًابّرقم «ءارقفلل ًابحم «لدعلا ريثك «ةدابعلا ريثك ءريخلا لامعأ

 ًارصاعم هنوكلو ءهتمجرت يف ؛عماللا ءوضلا» يف يواخسلا لّوط دقو ءرهدلا تانسح

 05-251 /؟ «علاطلا ردبلا» .(ه401) ةنس يفوت ءًادج ًادراب ًاعجس اهلعج دقف هل

 . موقلل هبح نع ًاصصق هل يكحيو هبتك يف هركذ نم رثكي ينارعشلاو



 8 موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 ؛هبيج يف هبيصن دحاو لك عضوف ءهلك اذه كيف انلمأ ناك ام ءاجاوخ اي

 - هسفن هتثدحو .هذخأف «تيبلاب ٌفر ىلع ءيضي ضيبأ اَقِح مهنم دحاو ىأرو

 ًائيش هيف ىأرف ءهحتفف «هيف ام رظنيو .هحتفي نأ  تيبلا زيلهد يف جراخ وهو
 مكبحاص نإف ؛مكعم ام اودر :لاقف ؛رومح هعمسف !حلم :لاقف هقاذف ًامعان

 ءهلك لاملا اودرف ءانتايح ةدم ًاءوس انم ىري ىقب ام ءاجاوخلا اذه حلم قاذ

 .اوبأف . .رانيد ةئم اوذخأي نأ اجاوخلا مهيلع مسقأف

 نيب قرفلاو «مهنيب نم امهجارخإو «نئاخلاو قراسلا رجه :مهبادآ نمو
 وه :قراسلاو ؛هيلع نمتؤا ام قرسي نم وه :نئاخلا نأ «نئاخلاو قراسلا

 لام نم ةكربلا بهذت ةنايخلا نإ :اولاق دقو ءهيلع نمتؤي ال ام قرسي نم

 ةكربلاو الإ ًاقراس طق اندجو امف ءةقرسلا يف لوقلا كلذكو ءهرمع و ناسنإلا

 .هرمعو هلام نم ةقوحمم

 نكي مل :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق .باذكلا رجه :مهبادآ نم كلذكو

 ةملكلا ىلع لجرلا رجهي ناك «باذكلا نم ِهَْي هللا لوسر ىلإ ضغبأ ءيش

 , 7ةةةلعلاو ةيزهشلا بذكلا نم

 يف رظنلا كلذ نازيمو ءهسفن ثيح نم هتءورم ْنم ميدقت :مهبادآ نمو

 ىلع هللا نيد ريغ يفو هللا نيد يف لاوهألا ىلع همادقإ ناك ْنَمف «دبعلا رمأ

 يف لاوهألا ىلع همادقإ ناك نمو «ةيناسفنلا ةءورملا نم كلذف . .ءاوس دح

 .ةيناميإلا ةءورملا نم كلذف . .طقف هللا نيد

 ؛ "”قيرطلا يف لعفتملا هيقفلا ىلع فرّصلا هيقفلا ميدقت : مهبادآ نم كلذكو

 هيلع هتدايز عم «لعفتملا هيف عقي يذلا قافنلا نم ملاس فرصلا هيقفلا نأل

 لوسر ىلإ ضغبأ قلخ ناك ام) :(1319/) اهنع هللا يضر ةشئاع نع يذمرتلا ىور )١(

 يف لازي امف ةبذكلاب لكي يبنلا دنع ثدحي لجرلا ناك دقلو ءبذكلا نم لي هللا
 .نسح ثيدح اذه :لاقو ؛ةبوت اهنم ثدحأ دق هنأ ملعي ىتح هسفن

 .قيرطلا لاجر نم هنأ رهظي نم :لعفتملاو )١(

 قرفلا بلطم

 نئاخلاو



 ين لطم
 ةرايزلا بادآ

 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا 1١

 اًمع ءاملعلا لأسيو :ىلاعت هللا دبعي يذلا ''”يماعلا لب «ةيعرشلا مولعلاب
 .موقلا قيرط يف لعفتملا نم ًالاح نسحأ . .هنيد يف هيلع لكشأ

 : يهو «ةرايزلا بادآب اوقلختي ىتح دحأ ةرايزل نوجرخي ال : مهبادآ نمو

 «ةيسحلاو ةيونعملا يصاعملا نع هتراهطو هلضفب مزجلاو ءروزملا ىلإ قوشلا

 نوكي نأب ةينلا ريرحتو «'”"”هظحلو هئاعد ةكرب سامتلاو ءكلذ سكعب مهو
 يف عوقولا نم ناسللا ظفحو «كلذ ريغ ال رمألا لاثتما ةرايزلا ىلع ثعابلا

 «روزملاو رئازلا امهيف كرتشي اذهو «نساحملا ركذ كرتو «سانلا ضارعأ

 فّلكت يه لب «باوث الو اهب عفن الف . .بادآلا هذه نم ةرايزلا تلخ نإف

 نأ هنساحم نم ًائيش روزملا ركذ اذإ رئازلا ىلع بجي هنأ ىفخي ال مث «قافنو
 . يعرش ضرغل الإ كلذ ركذ ام هنأ دقتعي

 هعضوو «ليبقتلاو ميظعتلاو ماركإلا نم هقح زبخلا ءاطعإ : مهبادآ نمو

 . نيعلا ىلع

 نم ضرألا ىلع زبخلا اوعضت نأ مكايإ :صاوخلا يلع يديس مالك نمو
 . لجو زع هللا ةمعنل ًاراقتحا هيف نإف ؛لئاح ريغ

 ىأرف ءةرم لكي هللا لوسر ّىلع لخد» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ءاهلّبقو .ِةِلكي هللا لوسر اهذخأف ءرابغلا اهالع دقو رادج ىف ةسباي ةرسك

 ةمعنلا نإف ؛هللا معن ةرواجم ينسحأ !ةشئاع اي» :لاق مث يع اهعضوو

 ."”«مهيلإ عجرت تداكف تيب لهأ نم ترفن امّلق

 «معنملا ةمعنب رفك زبخلا ماركإ ةلق :يعافرلا نبا دمحأ يديس مالك نمو

 رتت الو ءهطوقس دنع طقسي ام اوطقتلاو «متعطتسا ام هماركإ يف اودهتجاف

 .(يماعلا) لدب (يصاعلا) :(1) يف )١(

 ءاعدلاب عفنلا لصحي امكف «هللا ةيانعب لمش . .حلاص رظن هيلع عقو نمف ءهرظن :يأ (0)

 .رظنلاب لصحي

 «ةعيرشلا هيزنت» رظناو 5067(4) «بعشلا» يف يقهيبلاو (7707) هجام نبا هجرخأ (؟)

 .76 /7 قارع نبال



 ١5١ موقلا بادآ نم ءيش ركذ يي «ثلاثلا لصفلا

 ءالغلاب موق يلتبا امو ؛هللا ميظعت نم هللا ةمعن ميظعت نإف ؛ماعطلا رخآ ىلإ

 .هصخرل ّبحلا اوناهأ ىتح

 نوتسو ةئم ثالث هلوادتي ىتح لكؤي ال صرقلا نأ :راثآلا ضعب يفو

 ."”ناّرفلا مهرخآو «ليئاكيم مهلوأ ًاقولخم

 هللا ةيؤرل ًاليدع هلعج ِهلك هللا لوسر نأ زبخلا ميظعت يف انيفكيو :لاق

 . "”«هبر ءاقل دنع ةحرفو :هراطفإ دنع ةحرف :ناتحرف مئاصلل» :ثيدح يف

 بر هلل دمحلا :نولوقي ..مهل مّدُق ام لكأ نم اوغرف اذإ :مهبادآ نمو

 معتو «تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا ءلاح لك ىلع نيملاعلا
 .صالخإلا ةروسو ؛شيرق ةروس نوؤرقيو «تاكربلا

 دقو ءاوبرشي ىتح هدنع نم اوجرخي مل دحأ دنع اولكأ اذإ :مهبادآ نمو

 .برشي الو لكأي نأ يفوصلا لخب ْنِم :اولاق

 . ””لوكاملا كلذ نم رَّضَح ْنَم ٌةاساوم - اولكأ اذإ  :مهبادآ نمو

 ْنَم هنم معطأف . .ًاماعط تلكأ اذإ :صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 ملو «هيلإ رظنت نيعو «لكأ ْنَمو ءكيلع ةمعنلا ماود تدرأ نإ رضح

 .سفنلا ىمسي ءادب هللا هالتبا . . اهْمِعِظَي

 هل دجأ مل :يقارعلا لاق 7١8: «عونصملا» يف لاق :«ءايحإلا» يف يلازغلا هركذ )١(

 .تابنلاو رطقلا فيرصتب لكوملا وه هنأل مالسلا هيلع ليئاكيم ركذو . ًالصأ

 نم تاكرب هعم لزنأ هللا نإف ؛زبخلا اومركأ» :«ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا جرخأو

 اومركأ» :«برعلا ليضفت» يف ةبيتق نبالو ««ضرألا يف تاكرب هل جرخأو ءءامسلا

 .71415 /7؟ ؛ةعيرشلا هيزنت) رظنا .«ضرألاو تاوامسلا هل رخس هللا نإف زبخلا

 )١١9١(. ملسم 45(2) يراخبلا «هيلع قفتم ثيدحلا (؟)

 .ماعطلا يف هتكراشم هنم نوبلطيو «مهتدئام ىلع رضاحلا نوساوي :يأ (9)



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ”١

 بدألا ةءاسإ يف عوقولا نم ًافوخ نيدلاولا قوقح ميظعت :مهبادآ نمو

 ماع وه امنإ «عرشلا يف طباض قوقعلل سيلو ءامهل قوقعلا يف وأ ءامهعم

 هللا ح دعب سيلو «تاحابملا عيمج نم نيدلاولا ضرغ فلاخي ام رئاس يف

 عمست نأ :كيلع كيدلاو قح نم :صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 عفرت الو ءامهمامأ يشمت الو ءامهرمأ لثتمتو ءامهمايقل موقتو ءامهمالك
 ءامهل ربلاب امهيلع ّنمت الو ءامهل كحانج ضفختو ءامهتوص قوف كتوص

 ءامههجو يف بضغت الو ءارزش امهيلإ رظنت الو ءامهرمأب مايقلاب الو

 «كسفن ىلع امهرثآ لب ءامهعم تلكأ اذإ ماعطلا بيطأ ىلإ امهقبست الو

 . امهتاضرم ليصحت ىلع صرحاو

 لجأ ناك امبرف :نيدلا دلاو امأ :يفرعلا دلاولا قح افعض ةدلاولا قحو

 اعد نمف «امهمساب امهوعدت الآ اًمهقح نمو.'”:ذلاولا نم ًاقحتو ًاماقم

 .هل ًاًقاع راص . .همساب هيدلاو نم ًادحأ

 ؛ةّيعبطلا تاجوزلا ةبحم ال «ةيعرش ةبحم مهلايعل مهتبحم : مهبادآ نمو

 هللا نع باجح ىف وهف ..اهيف دبعلا ماد ام .سفن ةوهش ةيعبطلا ةبحملا نإف
 .ىلاعت

 ةدهاجمب انرمأ مث ؛عبطلا مكحب ءاسنلا انيلإ ٍبّبح ىلاعت هللا نأ ملعاو

 ربصي نم لقو «ةيعرشلا اهتبحم ىلإ ةيعبطلا اهتبحم نم جرخت ىتح سفنلا
 جيوزت نم خايشألا رذح انه نمو «كلذ نم جرخت ىتح هسفن ةدهاجم ىلع

 .ءاهوشلا ررض نم رثكأ اهررض نأل ؛؟ ءانسحلا ةأرملا

 مدق نمف ؛نيدلاولا قوقح ءادأ دعب الإ نوكي ال اذهو ءاهيذغيو حورلا كيف يبري هنأل )١(

 هيديرمل ىضري ال ينابرلاف «ًاعيمج مهب ًاَراب نكي مل . .هيدلاو قح ىلع هخيش قح
 .مهيدلاو قوقع



 1١47 موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 دسف ..ءاسنلا ةسلاجم نم رثكأ نم :نيدلا لضفأ يديس مالك نمو

 ناطيشلا ضابو .هبلق لوخد نم ىلاعت قحلا عنتماو «لئاضفلا هتتافو «هلقع

 . خرفو هيف

 ريقفلا نم رثكأ «ةماقتسالا عم ركذلا لماخ ريقف لك ميظعت :مهبادآ نمو
 .فيلكت راد ىه امنإو «جئاتن رادب تسيل ايندلا نأل ؛تاماركلاب روهشملا

 ريصتو .تاكلهملا نم رارصإلا نإف ؛؟بنذ ىلع نوّرصي ال : مهبادآ نمو

 ةبوتلا صخشلا رخؤي نأب رارصإلا خايشألا ضعب ّدح دقو «ةريبك هب ةريغصلا

 .سمخلا نم ىرخأ ةالص تقو هيلع لخدي ىتح

 أرقي نأ ءاهبحاص اهب ملعي ملو ةبيغ وأ دحأب نظ ءوس يف :مهبادآ نمو
 فئاحص يف كلذ باوث نودهيو «نيتذوعملاو «صاللخإلا ةروسو نآرقلا م

 .هوباتغا وأ ءنطظلا هب اوؤاسأ نم

 انديس كبيبحو كيبن ىلع ملسو لص مهللا :لوقت نأ ءادهإلا ةيفيكو

 . '"”نالف كدبع فئاحص يف هلعجاو هتأرق ام ىلع ينبثأو ءهلآو دمحم

 :كيبنت

 «ضرعلاو لاملا يف ًاقوقح سانلل هيلع نأ هسفن نم ملعي نمل يغبني

 «ةرم ةرشع يتنثا صالخإلا ةروس :روضح عم أرقي نأ مهاضر رذعتو

 ةيفيكو «سانلا كئلوأ فئاحص يف نهباوث يدهيو «ةليل لك ؛نيتذوعملاو
 «هلآو دمحم انديس كبيبحو كيبن ىلع ملسو لص مهللا :لوقي نأ ءادهإلا

 نم ؛كدابع نم ةعبت ّيلع هل نم فئاحص يف هلعجاو «هتأرق ام ىلع ينبثأو

 . ضرعو لام

 دب الف . .مِلع ْنِإ امأ ءاهبحاص اوملعي مل ْنإ :هللا همحر فلؤملا لاق امك هلك اذه )١(
 يتآلا هيبنتلا هللا همحر خيشلا ركذ . .اوضري مل نإف ءهنم رذعلا بلطو هحامستسا نم

 .كلذل



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا .١

 ىلاعت هللا ىلإ هبلقب هجوتي نأ . .نيادتي [نأ] مهدحأ دارأ اذإ : مهبادآ نمو

 .''”تلع كتاقدص نم ةقدص يديب ذخف «نيادتلا كيلع مهللا :هناسلب ّلوقيو

 مدق ريغ ىلع اوناك ولو نك هللا لوسر ةرتعل مهتبحم :مهبادآ نمو

 وحن ريقوتلاو لالجإلاو ةدوملا يف ءزجللو هَ هنم ءزج مهنأل ؛"”ةماقتسالا

 . لكلل ام

 بسنلا يف اودْعَب نإو  انيلع ءافرشلا قوقح نم :ءاملعلا ضعب لاق دقو

 سلجن الو «مهرقونو مهمظعنو ءانتاوهشو انئاوهأ ىلع مهاضر رثؤن نأ -

 انيلع ءافرشلا قح نم :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا يلع يديس ناكو

 ِيِئَكَع هللا لوسر نم مهناكمل ؛ مهعم يديألا عنطصن نأو ءانحاورأب مهيدفن نأ

 تحت نوكي هنأ هسفن نم فرع نإ الإ ةفيرش اندحأ جوزتي الأ بدألا نمو

 رتقي الو «هيلع تدرو اذإ اهل موقيو ءاهلعن اهل مدقيو ءاهتراشإو اهمكح
 .كلذ تراتخا نإ الإ ةشيعملا ىف اهيلع

 .تيبلا لهأ ةرايز نع نولفغي ال : مهبادآ نمو

 مامإلا ةئبا اهنع هللا يضر ؛”بنيز ةديسلا نأ ””فشكلا لهأ ححص دقو

 )١( .هنع هللا ىدأ . .اهءادأ ديري سانلا لاومأ ذخأ نم» :حيحصلا ثيدحلل كلذو ..2.

 ولو) ىنعمو .يِلَي هتيب لآ :دوصقملاو «نوندألا هتريشعو هطهرو لجرلا لسن :ةرتعلا (؟)

 ٌركدتسَأ آل ٌ» :ىلاعت هلوقل ةدوملا نم ًاقح مهل نأ :(ةماقتسالا مدق ريغ ىلع اوناك

 يف مهنم دحاولا عقو ولو طقست ال ةدوملا هذهو منَّا يف هدول الإ مَ هع

 تباث نب ديز ثيدح مدقتو .ةيصعملاب طقسي ال نيدلاولا رب قح نأ امك ؛ةيصعملا

 .امهنع هللا يضر سابع نبا عم

 فئاطل# هباتك يف كلذ لقن امك ءهنع هللا يضر صاوخلا ًايلع خيشلا كلذب دصق (5)

 ضافأ دقو ...بنيز ةديسلا نأ صاوخلا يلع يديس ينربخأ :لاق ثيح «ننملا

 .7917ص ةلأسملا هذه نع ثيدحلاب كانه

 اديس نيسحلاو نسحلا اهاوخأو كي دوجولا ديس تنب ءارهزلا ةمطاف انتديس اهمأو (4)



 1 موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 اهتخأ نأو «كش الب ''”عابسلا رطانقب ةنوفدملا يه ؛هنع هللا يضر ىلع

 ريمأ ةفيلخلا راد نم بيرقلا دهشملا يف اهنع هللا يضر ''ةيقر ةديسلا

 نأو «تيبلا لهأ نم ةعامج اهعمو «نولوط نبا عماج نم برقلاب «نينمؤملا
 ةيوازلا يف هنع هللا يضر نيسحلا ديسلا ةنبا اهنع هللا يضر "”ةنيكس ةديسلا

 ةديسلا نأو «ةفيلخلا راد نمو اهتمع دهشم نم ًابيرق «بردلا دنع يتلا

 ةئبا "”ةشئاع ةديسلا نأو .كش الب ناكملا اذه يف اهنع هللا يضر ؟”ةسيفن

 6م

(00 

(2 

 رفعج نب هللا دبع اهمع نبا اهجوزت ءامهنع ىلاعت هللا يضر ةنجلا لهأ بابش
 . 181 ؟راصبألا رونا .(ه5717) ةنس يفوت .رايطلا

 نم لوأ وهو «ةراجح نم ًاعابس اهيلع بصن سربيب نيدلا نكر نأل كلذب تيمس
 .قباسلا عجرملا .اهأشنأ

 نب دلاخ انديس نم هنع هللا يضر يلع انديس اهارتشا «ةيبلغتلا ءابهصلا ةبيبح مأ اهمأو

 عجرملا .نيمأوت اناك :'ةمهملا لوصفلا» يف لاقو ءاهقيقش ربكألا رمعو «ديلولا

 .قباسلا

 «بابرلا اهمأو نيسحلا انديس تنب يه ةنيكسو «(ةنيكس) لدب (ةسيفن) :(أ) يف عقو

 ىشخت ال ٌةدْلج تناكو «ةيادب ريبزلا نب بعصم اهجوزت ءاهرصع ءاسن ةديس تناك
 .(ه11١١) ةنس يفوت ءًادحأ

 نب ديز نب نسحلا نينمؤملا ريمأ ةنبا ةحلاصلا ةمركملا ةديسلا : يبهذلا ماهإلا لاق

 رصم نيب لومعملا ريبكلا دهشملا ةبحاص ّلي هللا لوسر طبس نسحلا انديس

 يعفاشلا لخد امدنعو «هنع هللا يضر قداصلا رفعج نب قاحسإ اهجوزت ؛ةرهاقلاو

 :تلاقف ءاعدلا اهلأس . .هتوم ضرم يف ناك املو ءاهيلع ددرتي ناك . .رصم يف

 ءاعدلاو ؛فصولا زواجتي داقتعا رصم ةلهجلو ؛ميركلا ههجو ىلإ رظنلاب هللا كعتم
 رونا 2٠١5/٠١ «ءالبنلا مالعأ ريسا .(ه8١٠) ةنس يفوت .اهربق دنع باجتسم

 .4914 ١/ «ةيردلا بكاوكلا» 58/١.« ؛ينارعشلل تاقبطلا» ء«15+ «راصبألا

 طبس نيسحلا نبا نيدباعلا نيز يلع نبا رقابلا دمحم نبا قداصلا رفعج تنب ةشئاع

 ةنس يفوت ءهرصمب ةفارقلا بابب تنفد ءمظاكلا ىسوم اهوخأ ولك هللا لوسر

 . 55/١ «ينارعشلا تاقبط» .(ه' 15)



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ١5

 ؛ةريصقلا ةرانملا هل يذلا دجسملا يف امهنع هّللأ يضر قداصلا رفعج مامإلا

 ديسلا سأر نأو «ةفارقلا باب ىلإ ةليمرلا نم جورخلا ديري نم راسي ىلع
 يليلخلا ناخ نم ًابيرق ءدهشملاب فورعملا ربقلا يف هنع هللا يضر نيسحلا

 سيك يف عضوملا اذه يف رصم بئان ''”كيْرُر نب عئالط اهعضو ؛كش الب
 اهتحت شرفو «سونبألا بشخ نم يسرك ىلع رضخأ ريرح نم رضخأ
 «ًةافح مجعلا دالب نم تءاج امل هركسعو وه اهعم ىشمو «بيطلاو كسملا

 ةسيفن ةديسلا مع '”رونألا ًادمحم ديسلا نأو ءرصم ىلإ ةيطق ةيحان نم
 ةفيلخلا راد يلي امم ؛نولوط نبا عماج نم بيرقلا دهشملا يف هنع هللا يضر

 دلاو "”نسحلا ديسلا هاخأ نأو ءجردب اهيلإ لزني كانه يتلا ةيوازلا يف

 .ورمع عماج نم ةبيرقلا ةروهشملا ةبرتلا يف ةسيفن ةديسلا

 يتلا ةبقلا يف ؟*”ديز ديسلا سأر نأو :'؟”نيدباعلا نيز مامإلا سأر نأو

 عماج فقاو «يضفارلا يرصملا ينمرألا ءرصم ريزو :حلاصلا كيْزُر نب عئالط

 .(ه205) ةنس ًالتق يفوت ءًاسئاس ًاعاجش ًاداوج ًاحمس ًاملاع ًابيدأ ناك ءحلاصلا

 ."9ة١4/5 ةءالبلا مالعأ ريساا

 :196 «راصبألا رون» يف يجنلبشلا لاق ءامهنع هللا يضر ديز ديسلا نب رونألا دمحم

 .ةنيكس ةديسلل بلاطلا ينيمي ىلع وهو

 ؛ًاملاع ًاميظع ًامامإ ناك :«راوزلا دشرم» باتك بحاص لاق :«راصبألا رون» يف لاق

 هلو ؛ةوعدلا باجم ناكو «ةنيدملا يلوو «نيعباتلا يف ًادودعم ؛تيبلا لهأ رابك نم

 ١94, «ةرضاحملا نسح» يف اذك «يئاسنلا نئس# يف ةياور

 نب يلع انديس نينمؤملا ريمأ نب نيسحلا نبا ءرغصألا نيدباعلا نيز يلع مامإلا وه
 ناك ءهدلاو عم ءالبرك يف لتقف :ربكألا امأ ؛«نيعمجأ مهنع هللا يضر بلاط يبأ

 ًارفس ليللا مايق كرت هنأ هيلع دهعي ملو .باوتلا بنذملا نمؤملا بحي هللا نإ :لوقي

 فلؤملا ركذ امك اهيف نفدو رصم ىلإ هسأر لمحو ؛«(ه44) ةنس يفوت .ًارضحو
 35/١. «ينارعشلل تاقبطلا . هللا همحر

 نب رمع بتك دقو «سابع نبا نعو هيبأ نع ىور ءامهنع هللا يضر نسحلا نب ديز



 ١ / موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف ؛ثلاثلا لصفلا

 يف ديز ديسلا نب '”هيهاربإ ديسلا سأر نأو «ةعلقلا ةارجم نم ًابيرق رثألا نيب

 نم ىفتخا يذلا وهو «ةقناخلا يلي امم «ةيرطملا ةيحان نم جراخلا دجسملا

 . "”كلام مامإلا هلجأ

 «تيبلا لهأ نم رصم يف نينوفدملا نم تقولا اذه يف ينرضح ام اذه

 ام سكع ءرصم يف يلو لك ةرايز ىلع اهمّدقو مهترايزب - يخأ اي كيلعف

 هئانتعاك رِكُد نمم دحأ ةرايزب ينتعي مهنم ًادحأ ىرت نأ ّلقف «ةماعلا هيلع
 .لهجلا ةلمج نم اذهو «بيذاجملا ضعب ةرايزب

 كمامأ قيرطلا .مهلاوحأ نم ءيش ىلإ نوليمي ال : مهبادآ نمو

 ىلإ هسفن ليم نمؤملا فاخي ام رثكأ :يلوبتملا ميهاربإ يديس مالك نمو

 . ًاقوذو ًافشك ولو ءاهيف صالخإلا داقتعا هجو ىلع ةحلاصلا هلامعأ

 تاماركلا نم هنوطْعُت امب اوحرفت ال :صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 قيرطب يه له ؛ءاطغلا مكل فشكي ىتح فراعملاو مولعلاو لاوحألاو

 يغبني ال دعولا قيرطب يتلا اياطعلا نإف ؟دعولا قيرطب وأ مكل قاقحتسالا

 دعولا قيرطب الإ ءيش مكعم امو ؛«ةيعطق تناك نإ الإ ءاهب حرفي نأ لقاعل

 . طقف نظلا نسحو

 هللا لوسر تاقدص هيلإ اودأو ءمشاه ينب فيرش نسحلا نب ديز نإ :زيزعلا دبع <
 .ةرجهلل ةئملا دعب يفوت .ُهلكي

 هيلع ام فالخ اذهو :مهضعب لاق :لاق مث «نئملا» نم ينارعشلا صن يجنلبشلا لقن )١(

 نأ اوركذو ؛ميهاربإ همسا نم ؛يلع نب ديز دالوأ نم اوركذي مل مهنإف ءنوباسنلا

 لعلف هللا دبع نب يدهملا بقلملا دمحم وه هعيابو كلام مامإلا هعم لتاق يذلا

 .(ه146) ةنس يفوت .يدهملا دمحم وخأ ضحملا هللا دبع نبا وه روكذملا ميهاربإ

 .91١ا/ «راصبألا رون»

 فرو مكايإ :لوقي ناك ؛«ةرجهلا راد مامإ ءيحبصألا سنأ نب كلام مامإلا دارأ

 تملظ . .ًايضاق تنك نإف ؛ناوخإلا ةرثك :لاق ..كلذ نع لئس املف ءرارحألا

 .(ه1/4١) ةنس يفوت .كتقو عاض . .ًاملاع تنك نإو ؛ملظلاب تمهتاو

 رم ف



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ١4

 نمو «مهسفنأ يف صقنلاو .مهبحاص يف لامكلا نودهشي : مهبادآ نمو

 نأ ىشخي نأك ءرخآ يعرش ضرغل الإ سانلا نع ةلزعلا هرك . .كلذ دهش

 .هب نورّرضتي ءيش هنم مهل لصحي

 كلذكو ءمهنم مهب محرأ ىلاعت هللا نأ ماودلا ىلع نودهشي :مهبادآ نمو

 .تاقوألا نم تقو يف ىلاعت هللا ةمحر نم طونق مهنم عقي ال

 ةباحصلا نم دحأل مهتبحم يف بصعتلا نم نوظفحتي :مهبادآ نمو

 بحي نأ دحأ لك ىلع بجاولا ذإ مهدالوأل وأ .مهنع ىلاعت هللا يضر

 .«كلذك مهدالوأ بحيو هولك هللا لوسر بحل ًاعبت لي هللا لوسر باحصأ

 . '"”ةباحصلا رئاس دالوأ ىلع اهنع هللا يضر ةمطاف ةديسلا دالوأ مدقيو

 ؛ءاملعلا رباكأ نم بحاص هل ناك هنأ "”يصوقلا رافغلا دبع خيشلا ركذو

 :لاق «باوجلا يف جلجلتف «مالسإلا نيد نع هلأسف «هتوم دعي هآرف تامف

 وه اذإف ههجو ىلإ ترظنف ,قح وه ؛معن :لاقف ؟قح وه امأ :هل تلقف

 امف ًاقح مالسإلا نيد ناك نإ :هل تلقف «ضيبأ ًالجر ناكو «تفزلاك دوسأ

 ضعب ىلع ةباحصلا ضعب مدقأ تنك :توص ضفخب لاقف ؟كهجو داوس

 . ةيبصعلاو ىوهلاب

 تيار : مهنع هللا يضر راصنألاو نيرجاهملا ركذ دعب ىلاعتو هناحبس قحلا لوقي )١(

 ىف لَمْجت الو نكيإلاب ائرُثْبَس تريدلا اَنِإلَو اك زري ابَر توتي مِهدَنَب ني وثآَج
 ٠١[. :رشحلا] 409 ْمِحَت ٌتوُدَ َكّنِإ آي أوُنما سل الغ او

 فورعملاب ًارمآ ؛ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب ًاعماج ناك ءيصوقلا دمحأ نب رافغلا دبع (؟)

 «لبج ىلع ةسومان ةخفنك هللا لهأ ىلع نيركنملا مالك :لوقي ناك ءركنملا نع ًايهان

 .هيف سانلا مالكب لماكلا لزلزتي ال كلذك ؛ةسومانلا ٌةخفن َلبجلا ليزي ال امكف

 «نيطقيلا بحي ناك لَك هللا لوسر نإ :هدلول لاقف «ًانيطقي هدلو عم لكأ هنأ ىكحي

 ىلع لي عراشلا ضرغ مدقو «هدلو قنع برضو هفيس ّلسف «ةراذق الإ اذه ام :لاقف

 . 151/١ ؟ينارعشلا تاقبط» . ةئمتسو نيعبسو فين ةنس يفوت .هداؤف ةرمث



 ١.8 موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف ؛«ثلاثلا لصفلا

 «ةدئافلاب ًاينتعم نكي مل نإو مهعم سيلج لك ةدافإب نونتعي :مهبادآ نمو

 هفرصي مث ءركذ سلجم هايإو وه ركذ الإ هعم دحأ سلجي ال مهضعب ناكو

 . هللا ركذل حلصي . .مولعلا ةدافتسال حلصي مل نم :لوقيو «كلذ دعب

 هنأ اوملع نإ الإ هماعط نم نولكأي الو ؛ًادحأ نوروزي ال :مهبادآ نمو

 .نيجعلا ةريمخ ىلع صرح وذ «هنامز لهأ يديأب امع 2'”فيقوتلا ريثك

 تحت ًاديرم نوكي نأ بلط نم ةباجإ ىلإ نوردابي ال :مهبادآ نمو

 هلك هرمع يف خيشلل مص ْنِإ :قباسلا نمزلا يف اولاق دقو ؛مهتيبرتو مهتراشإ

 :ةعبرأ راصتخالا هجو ىلع قداصلا ديرملا تافصو

 . خيشلا ةبحم يف هقدص :ىلوألا

 .هرمأ لاثتما :ةيناثلا

 .هيلع ضارتعالا كرت : ةثلاثلا

 .هعم رايتخالا بلس :ةعبارلا

 قاّرحلاك راصو «هتيمساق تحص دقف . .عبرألا هذه عمج ديرم لكف

 هقاّرحو ؛هيلع دهعلا ذخأ نيديرملا نم بلط نمو «دانزلا ىلإ فشانلا

 .تئفط هيلع تعقو ةرارش لك لب «دانزلا ةرارش هيف قلعت الف ءلولبم

 ءركذلا سلاجمو ءريخلا ىلع ةبظاوملا يف مهسوفن نومهتي : مهبادآ نمو

 .تافآلا نم ملسيو هيلع سانلا "”هدجيو ريخ ىلع بظاوي نم ّلقف

 ؛ اهكرت اهيلع قشي نأ اهتدابع لجأل ميظعتلا تفلأ اذإ سفنلا نأش نمو

 اهدنع ىأر نإ هسفن كلاسلا نحتميلف ءاهيف ىلاعت قحلا ةسلاجم لجأل ال

 .لالحلا نع ثحبلا يف قيقدتلا ريثك :دارملاو ؛(فيقوتلا) لدب (قيفوتلا) :(أ) يف )١(

 .(هدجيو) لدبي (هذمحيو) :(ب) يف قف

 ديرملا تافص

 قداصلا



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ١1ه

 هيلع بجيو «ءاير اهلك اهنأ ملعيلف «ةدابعلا كلت راهظإ كرت اذإ ءايحتسا

 ءاجن يذلا هللا ركشيلف . .ءايحتسا اهدنع سيل اهآر نإو ءرافغتسالاو ةبوتلا
 .©”ومأي ال مل 220 0

 «لوألا فصلا يف سمخلا تاولصلا ىلص هنأ فلسلا ضعبل عقو دقو

 امنإ :لاقو ءاهلك تاولصلا كلت داعأف «ًالجخ هسفن ىف دجوف ءًاموي فلختف

 .ةعمسو ءاير يتبظاوم تناك

 هسفن يف دجو نم لك :هيلع هللا ةمحر صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 5 .تمصلا وأ دهزلا وأ موصلا وأ ميركلا نآرقلا يف هدرو راهظإ كرت اذإ الجخ

 . ةمايقلا موي ًائيش اهنم هتفيحص ىف دجي ال ؛ةعمسو ءاير اهلك هلامعأف

 ىلع سانلا عمجي نأ ريقفب قيلي ال :'"”يفصرملا يلع يديس مالك نمو
 دقو ءهَسفن كلهأ الإو «ةسائرلا بح نع جرخ دق ناك نإ الإ ركذ سلجم

 دعب الإ ركذ سلجم يف ةعامج عم سلجي نأ دحأ أرجتي امو ءارقفلا تكردأ

 .لامكلا هل دهش نأ دعب هل هنْذِإ وأ « هححيش توم

 عوشخلا ةروص نم هل لصحي امب مهدحأ ذلتسي ال :مهبادآ نمو

 يف هسفن حماسي الو .ضرألا ىلإ سأرلا قارطإو .فاتكألا مضو «ةدعرلاو

 . ًابولغم ناك نإ الإ كلذ

 كفلأو :«كتاداع ةلمج نم كلذ راص ىتح «ةنسلا بايث سبلت تنك نإ :كلذ لاثم )١(

 هذه نأ ملعاف . .معن ناك نإف ؟سانلا نم يحتست له هتكرت ول :رظناف ؛هب سانلا

 بيط نازيم اذهو «قدصلا ليلد اذهف . .اّلإو «لجو زع هللا هجو اهب ّمتبي مل ةنسلا
 .هللا همحر فلؤملا هركذ يذلا يتآلا لاثملا رظناو ءاهنع جراهبلا يفنو لامعألا نزول

 يف ةعفان تافلؤم هلو «ملعلا يف نيخسارلا ةمثألا نم ناك ءيفصرملا نيدلا رون يلع (7)

 هيلع اهأرق دقو ءاهتالكشم نع ملكتو «يريشقلا ةلاسر» رصتخا «موقلا قيرط

 نيثالثو فين ةنس هللا همحر تام ؛يراصنألا ايركز خيشلا ىلع اهتءارق دعب فلؤملا

 . 171/7 ؛ينارعشلا تاقبط» .ةئم مستو



 ١6١ موقلا بادآ نم ءيش ركذ ف ؛ثلاثلا لصفلا

 مض دقو يلصي ًالجر هنع هللا يضر باطخلا نب رمع مامإلا ىأر دقو

 .ىهتنا .بلقلا يف عوشخلا امنإ ءاذكه عوشخلا سيل :هل لاقو «هبرضف ءهيفتك

 «كلذ لعف ًادحأ تيأر نإو :«كلذ لثم يف عوقولا نم  ينخأ اي ٌرفف

 :بولعم هلآ ىلع ةلمحاق

 «ةبذاك ئواعد مهدنع ىعدا نم لك ىلع ًانطاب نوبضغي :مهبادآ نمو
 «كلذ لثم لمتحت هسفن اوأر نإ هبذكب ًارس هنومِلْعُي مث ''”ارهاظ هنوطسابيو

 عمجي نم لقو «دبعلا كلذل حصنلاو هلل ةريغلا نيب عمج بدألا اذه يفو

 .نيئيشلا نيذه نيب

 باب نود ؛'"'ىلاعت هللا باب نم هيلإ نوجاتحي ام لك بلط :مهبادآ نمو

 ةانقلاك قلخلا ُنوك ثيح نم الإ «هريغ باب ىلإ نورظني الو ؛هديبع نم دحأ
 . ””ةانقلل ال «ةانقلا يف ءاملا ىرجأ نمل لضفلاف ءريغ ال ءاملا اهيف يرجت يتلا

 تاهجلا نع - يخأ اي - '*”ةاعت :يليجلا رداقلا دبع يديس مالك نمو

 كل حتفي الف ..الإو ؛هلضف باب كل ختفي . .كبر نم ةجاح كبلط لاح

 .رويغ ىلاعت هنأل ؛هلضف باب

 فوقولاو بابسألا ىلع دامتعالا همزال نمف كلذ ىلإ لصي مل نمو

 .كرش كلذو ءرمألل ًالاثتما طئاسولا ركش مدعو ءاهعم

 رْشُكنل انإ ::يراخبلا حيحص» يف امك هنع هللا يضر ءادردلا يبأ لوق كلذ نمو )١(

 . مهنعلتل انبولق نإو «ماوقأ هوجو يف مسنين -

 نبال هدئاوز رصتخم يف امك) رازبلا ىور دقف «ءيش ّلك ىلاعتو هناحبس هللا نولأسي (؟)

 لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع «نسح هنإ :هنع لاق دانسإب (1؟51/7 رجح

 هلعن َمْسِش لأسي ىتح ءاهّنك هجئاوح وأ ؛هتجاح هبر مكدحأ ٌلأسيل» :ِهِلكي هللا لوسر

 .«حلملا هلأسي ىتحو ءعطقنا اذإ

 .78 فلؤملل «؛ننملا فئاطل» رظنا (20)

 .طئاسولا دوجو بيغ :ٌَماعت (:)

 تلأم اذإو

 هللا لأساف



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يقف راونألا ١6

 كلذ نإف ؛اهتبلط ةجاح لك ىف ِهيِلكَي هللا لوسر ةطساو فذحت نأ كايإو

 .مهفاف اع ال ًاعدتبم كاذ ذإ نوكتو ِةلللَك هعم بدألا ءوس نم

 ,«فيرشلا ثيدحلا وأ «ميركلا نآرقلا نوؤرقي اوناك اذإ :مهبادآ نمو

 ىلاعت هللا اونذأتسي ىتح هنوملكي الف . .ةجاح ىف ًاناسنإ اوملكي نأ اودارأو

 نع اولفغ نإ مث «ناسنإلا كلذ اوملكي نأ مهناسلو مهبلقب ِخلك هلوسرو

 يف ىلاعت هللا يقلي ىتح ىلاعت هللا اورفغتسا . .ًادحأ اومّلكو «ناذئتسالا
 .مهرافغتسا لبق هنأ مهبلق

 نأ لبق ثيدحلا يف أرقي وهو ًاناسنإ مّلك هنأ نيدلا لضفأ خيشلل عقو دقو
 .ةرم نيعبس ىلاعت هللا رفغتساف كي ىبلا نذأتسي

 .ىلاعت هللا عم ًابدأ ءيشب ناذألا لاح نولغتشي ال :مهبادآ نمو

 امل ةنسح ةئيه يف تيئر اهنأ «تايغابلا نم ةأرما نع مهضعب ىكح دقو

 نم يغبني ال اميف انكو ةرم نذؤملا نذأ :تلاقف ؟كلذ فيك :اهل ليقف «تيفوت

 . ''"كلذب انل هللا رفغف «نذؤملا غرف ىتح توكسلاب يتقفر ترمأف ؛توصلا عفر

 ىتح اهنودميال ,«ةصفرقلا نم مهلجرأ مهتعجو اذإ : مهبادآ نمو

 وحن وأ «ةفيرشلا ةنيدملا وحن اهّدم يف مكحلا كلذكو :ىلاعت هللا اونذأتسي

 لك «يلولا كلذ وأ للك يبنلا اونذاعسي ندع اهنودمي ال ءءايلوألا نم يلو

 ؛ماودلا ىلع ٍةي هلوسر يدي نيبو «ىلاعت هللا يدي نيب مهنأ مهدوهشل كلذ

 . ًناميإ ناك ًافشك كلذ نكي مل نإو ءاورعشي مل وأ كلذب اورعش

 .«شطعلا نم بارتلا لكأي ناك ًابلك تقس اهنأل ؛ليئارسإ ىنب نم ئغبل هللا رفغ دقو )١(
 .؟ملسم حيحص# يف كلذ درو امك

 همحر فلؤملاو هدير دنع مل ْدبَح َوُهَف هلأ ٍتمْرُح ْمْليَعَب نمو َكِلَدظ :ىلاعت لاق (1)
 لدي هنكلو ءدجسملا يفو ِِلَي هلعفب «حيحصلا» يف تباثلا لجرلا دم نع هني مل هللا

 .لاوقألاو لاعفألا لك يف ةبقارملا بتارم ىلع



 1١ موقلا بادآ نم ءيش ركذ ْق :ثلاثلا لصفلا

 نم هتعجو نيح هلجر دم هنأ : مهدأ نب ميهاربإ قاحسإ يبأل عقو دقو

 نأ ىلإ كلذ دعب هلجر دمي ملف «كلذ يف بتوعف ؛نذأتسي نأ لبق ةصفرقلا

 . تام

 «نذأتسي نأ لبق ةلجر دم هنأ :"”يريرجلا دمحم ىبأل عقو كلذكو

 . تام نأ ىلإ هلجر دمي ملف كلذ يف بترعف

 ةيآو ءنآرقلا ةءارق ىلعو ءًاثالث رافغتسالا ىلع مهتبظاوم :مهبادآ نمو

 ءدحأ هللا وه لقو «نورفاكلا اهيأ اي لقو .فهكلا ةروس رخآو ءيسركلا
 «نيثالثو ًاثالث ديمحتلاو «نيثالثو ًاثالث حيبستلا ىلعو ؛مونلا دنع نيتذوعملاو

 دبع امهيصحي ال ناتلصخ» :يذمرتلاو دواد يبأ ربخل «نيثالثو ًاعبرأ ريبكتلاو

 ةالص لك ربد هللا حبسي ءليلق امهب لمعي نمو ءريسي امهو ةنجلا لخد الإ

 نقلاو ءتاييللاب ةويسحو ةنع كلك ءارشع هركيو ءارشع هةدمحيو ءارشع

 دمحيو «نيثالثو ًاثالث حبسي ..هشارف ىلإ ىوأ اذإو «نازيملا يف ةئم سمخو

 «نازيملا يف فلأو «ناسللاب ةئم كلتف ؛نيثالثو ًاعبرأ ربكيو «نيثالثو ًاثالث

 فيك !هللا لوسر اي :ليق ؟ةئيس ةئم سمخو نيفلأ هتليلو هموي يف لمعي مكيأو

 ركذا :لوقيف هتالص يف وهو «ناطيشلا مكدحأ ىيتأي :لاقف ؟امهيصحي ال

 , '9(همّونيف همانم دنع هيتأي وأ ءاذك ركذا ءاذك

 .رغصأ ثدح وأ ربكأ ثدح ىلع مونلا مهتهارك ةدش :مهبادآ نمو

 نم «دينجلا ةفيلخ ؛(ةلمهملاب يريرحلا طوطخملا يف عقوو) يريرجلا دمحم نب دمحأ )١(
 فشكلا ىلإ لصي مل . .ةبقارملاو ىوقتلا هللا نيبو هنيب مكحي مل نم :ىنعملا اذهب هلاوقأ

 هلاحف ..هل ةبقارم ال نمو .سومطم ههجوف . .هدنع ىوقت ال نم نإف ؛ةدهاشملاو

 .؟09 «ةيفوصلا تاقبط» :«415 ١/ ؛ينارعشلا تاقبط» .(ه1١) ةنس يفوت . سوكنم

 يراخبلل ؛درفملا بدألا» يف وهو )151١(. يذمرتلاو )١5١7(.« دواد وبأ (؟)

 نب هللا دبع نع ؛(757) هجام نباو 15١« /؟ دمحأو :(38) يديمحلاو )١5١15(«



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا :١6

 ثدح ىلع مانت نأ كايإ :هللا همحر صاوخلا يلع يديس مالك نمو

 كلت كحور ىلاعت هللا ذخأ امبرف ؛اهتاوهشو ايندلا ةبحم نم نطاب وأ رهاظ

 يذلا بنذلا كلذ حبق بسحي ؛«نابضغ كيلع وهو ىلاعت هللا ىقلتف «ةليللا
 . هيلع تمن

 نم مكدحأ رظنيلف .هليلخ نيد ىلع ءرملا رشحيا١ :ثيدحلا يفو

 رظن يأ «اهيلإ رظني مل ايندلا قلخ ذنم هللا نأ» : ًاضيأ ثيدحلا يفو ''”«للاخي

 «ريبدت رظن اهيلإ رظني ىلاعت وهف ..الإو "”اهتبحم نعو ءاهنع اضر
 .مهفاف «دوجو اهل قبي ملو «ىلاعت هللا ملع يف تبهذل . .كلذ الولو

 ىتح نامزلا اذه يف هل هبتني نم لق رمألا اذهف ءهقلخ ذنم هيلإ رظني مل «ىلاعت

 .ًابنذ ايندلا ةبحم دعي ال سائلا بلاغ لب ءهنم بوتي

 نم رفغتسن اولاعت : مهل لوقيو هباحصأ عمجي "”رانيد نب كلام ناك دقو

 .ايندلا بح وهو «سانلا هلفغأ يذلا بنذلا

 ثيدح :لاقو :(57178) يذمرتلاو ؛.(58775) دواد وبأو 2*0٠*/؟ دمحأ هجرخأ )١(

 :يواخسلا ظفاحلا لاق .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ء«مهريغو «بيرغ نسح

 .«تاعوضوملا» يف هركذف يزوجلا نبا عسوتو

 .«هيلع تام ام ىلع دبع لك ثعبي# :رباج نع ١4 /” دمحأ ىورو

 :هدنع ظفللاو (نسحلا نب ةداعس) يقرافلا مساقلا يبأ ةمجرت يف ركاسع نبا هجرخأ (؟)

 رظنا ؛هيلع اهناوه نم اهيلإ رظني ملف ءاهنع ضرعأ ايندلا قلخ امل لجو زع هللا نإ»
 .70/9 ركاسع نبا رصتخم

 نم قبي مل :لوقي ناك «عرولا دهازلا ملاعلا «ءيرصبلا رانيد نب كلام ؛ىيحي وبأ ()

 «هيف هللا ركذي ٍلاخ تيبو ءنآرقلاب دجهتلاو «ناوخإلا ءاقل :ةئثالث الإ ايندلا حور

 .ًاقح هبجاوب موقأ الآ ًافوخ يلزنم ىلإ يناوخإ دحأ ينيتأي نأ هركأ :لوقي ناكو

 1١5. 7/7 ؛ةيلحلا) ,ا//١ «ينارعشلا تاقبط» .(ه11١) ةنس يفوت



 6١ه موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 لوخدل اوحلصيل ؛ُشغلا نم مهرودص ةيفصت ىلع لمعلا :مهبادآ نمو
 ىلع مّرحم اهلوخد نإف ؛ةنجلا نم لضفأو فرشأ يه يتلا ةيهلإلا ةرضحلا
 .قلخلا نم دحأل ٌشغ هبلق يف ْنَم

 : لَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ثيدحلا يفو

 «لعفاف . .دحأل شغ كبلق يف سيلو يسمتو حبصت نأ تردق نإ !ينب اي»

 نمو ؛ينايحأ دقف . . يتنس ايحأ نمو «يتنس نم كلذو !ينب اي :لاق مث

 ."'”«ةنجلا يف يعم ناك . .ينايحأ

 قالخألا ةجلاعمو ؛لهس هيلع ٌربصلاو عوجلا ةاساقم :خويشلا لاقو

 .ديدش بعص اهفاسفس نم ىيقنتلاو

 ردقي الو «نظلا ءوسو دسحلاو ضغبلاو دقحلاو لغلا : شغلاب دارملاو

 ؛ةسائرلا يفو ايندلا يف دهز نم الإ تامومذملا هذه نم هردص ةيفصت ىلع

 لضف رهظ انه نمو «ةسائرلا بح نمو ءايندلا بح نم كلذ عينم نإف
 ةعفرلا ةبحم يفو ءايندلا يف مهدهزل ءمهريغ ىلع مهفرش لامكو ةيفوصلا

 يف دهز نم نأ ملعف «ىرعلا قثوأب ىوقتلا نم مهكاسمتسالو ءاهلهأ دنع

 دقحلاو لغلا نم ةلئاغلا ةنومأم هسفن تراص . .ىوقتلاب كسمتساو ءايندلا

 .يفوصلا لاح اذهف «تامومذملا رئاسو ءدسحلاو ضغبلاو

 امهيلإو «ةيفوصلا فصو امه «نارمأ ةيفوصلا لاح عمجم :مهضعب لاقو

 :ىروشلا] «تِنُي نَم هيلِإ ىدْبَبَو ُهَآَمي نَم ِهْيَلِإ تحيط :ىلاعت هلوقب ةراشإلا
 ةيادهلاب اوضح مهنم موقو «فرّضلا ءابتجالاب اوُصخُخ ةيفوصلا نم موقف .[1
 لاح اذهو «دبعلا بسكب للعم ريغ ضحملا ءابتجالاف «ةبانإلا ةمدقم طرشب

 بسك ةقباس ريغ نم هبهاومو هحئمب هناحبس قحلا هيداني ءدارملا بوجحملا
 .هداهتجا هفشك قبيسي ءهنم

 نمو ؛ ينبحأ دقف# :هيفو ؛هنع هللا يضر سنأ نع 557178(2) يذمرتلا هجرخأ قل

 .«ةنجلا يف يعم ناك . .ينبحأ



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ١65

 لاقف :ةبانإلا مهل ىلاعتو هناحبس حلا طرش نيذلا ةيادهلا لهأ امأو

 لاقو ءداهتجالاب اوبِلوط دقف ١[ :ىروشلا] «ٌبِنُي نَم ِهْيَلِإ ىدَببَو» :ىلاعت

 يف هللا مهِجْرَدُي [19 :توبكنعلا] «انلبش حت مهئيِدِجَل انف أوُدَهَْج نب ددلَو» :ىلاعت

 أمظو رجايدلا رهسو «تادهاجملاو تاضايرلا عاونأب بسكلا جرادم

 يهو «ةداعو فولأم لك نع نوجرخيو «ةدارإلا ءاضمر يف نوبلقتي ءرجاوهلا

 هذهو ءاهب ةفورعم ةيادهلا لعجو .مهل هناحبس قحلا اهطرش يتلا ةبانإلا

 يتلا «ةماعلا ةيادهلا ريغ هناحبس هيلإ ةياده اهنأل ؛ةصاخ ةياده ًاضيأ ةيادهلا

 بحملا لاح اذهو «ةيلوألا ةفرعملا ىضتقمب «هيهنو هرمأ ىلإ يّدهتلا يه

 .لوألا نم لمكأو رمثأ اذهو ءهّمشك هداهتجا قبس يذلا كلاسلا

 ىلوألا يف نوؤرقي «نيتفيفخ نيتعكرب ليللا مايق نوحتتفي :مهبادآ نمو
 هلأ اوُرَمْعَتْسأَه كوكا ْمُهَسْفَنأ اَومَلَظ ذإ مك ّجْحهَنَأ ٌوْلَو9 :ةيآب ةحتافلادعب

 .[14 :ءاسنلا] كاميِحي ابوي هللا أوُدَجَوَل ُلَوْسَيلا مهل ٌركْعَتْساَو

 ِدِحَي 20 رفع 0 ملظي وأ ١ اًءوُس َلَمْعَي ْلَمْعِي نمو# : ةيناثلا ةعكرلا يفو

 1٠١[. :ءاسنلا] امي ارْوُعَع هنأ 0 أ

 اي !يديس اي :مالسلا دعب يناسلو يبلقب لوقأ نأ يل بّبح دقو
 ءرثكأ وأ تارم ثالث «ملسو كيلع هللا ىلص :؛كبر يل رفغتسا !هللا لوسر

 يلع كتاتدص نم ةقدص يل رفغاف «يسفن تملظو .ًاءوس تلمع مهللا

 .رثكأو تارم ثالث «نيمحارلا محرأ اي

 مهتهارك نم دشأ ليللا نم ريخألا ثلثلا يف مونلا نوهركي ءارقفلا نأ ملعاو

 نيعبرأ هللا دبع ىبأ ةينم ةيحانب '"'”نذؤملا نبا ثكم دقو «ةرهاظلا ىصاعملل

 رصاعم وهو .قاحللا نم مهفي امك أطخ وهو ؛(نذؤملا) لدب (نيزملا) :(أ) يف )١(

 .ملعأ هللاو ءرشاعلا نرقلا لاجر نم وهف .«مهفي امك يورسلا دمحمل



 ١ هاب موقلا بادآ نم ءيش ركذ ف ؛ثلاثلا لصفلا

 ًائينه :لوقي '”يورسلا دمحم يديسس ناكف «ليللاب ٌضرألا هبنج عضي ال «ةنس

 . بيصن هيف هلو الإ ليللا يف ءامسلا نم لزني ًاددم عدي مل «نذؤملا نبال

 ؛“'ةداع مهؤوسي ام مهب لزن اذإ ىلاعت هللا ىلع مهئانث ةرثك : مهبادآ نمو

 تناك ول اهنأل «ةمكحلاب ال ةمكحلا نيع هدابع ىلع ىلاعت هتاريدقت نأب مهملعل

 ناك انه نمو ؛ةمكحلا مكح تحت ةلولعم ىلاعت هلاعفأ تناكل . .ةمكحلاب

 ولو «ءلهاج وهف . .طخس نمو ءًادبأ هلاعفأ نم ءيش ىلع طخسلا زوجي ال

 وأ لاملا وأ دسجلا يف ايالبلا ىلع هربص ريظن يف هل هللا دعأ ام نع دبعلل فشك

 يف عقاو لك نإف :ًاضيأو هب كلذ لوزن يف ىلاعت هللا لأسي وه ناكل . .دلولا

 .بجاو هب اضرلاو «هرييغت حصي ال ملع قبسو «ةيهلإلا ةدارإلاب دوجولا

 مهلغشي ثيحب «دتشا نإ الإ ضرم نم نووادتي ال :مهبادآ نمو

 هل رسيتي مهدحأ ماد امو «ىلاعت هللا عم روضحلا لامك نع هيلإ تافتلالاب

 . ”7ىوادتي الف . .هتدابع يف يبسنلا روضحلا

 وهو ؛هريغو يوانشلا نع ذخأ ؛ءارمحلا ةيوازلا نكسو ءرصم مدق ءلئامحلا وبأ )١(

 بكاوكلا) 2157/7 «ينارعشلا تاقبطا .(ه975) ةنس يفوت «فلؤملا خويش نم

 .؟١/5997 «ءايلوألا تامارك عماج» 21١/4 ؛ةيردلا

 .«ةدامب) :(أ) يف (0)

 يف يلبنحلا بجر نبا لاق «ملعلا لهأ دنع فالخ ؟هكرت وأ يوادتلا : حجرأ امهيأ (9)

 له ءاملعلا فلتخا دقو :نيعبرألاو عساتلا ثيدحلا يف «مكحلاو مولعلا عماج»

 نالوق هيف ؟هللا ىلع لكوتلا ققح نمل هكرت مأ يرادتلا ضرملا هباصأ نمل لضفألا

 هلغشي مل :فلؤملا لاق امك) هيلع يوق نمل لكوتلا نأ دمحأ مالك رهاظو ؛ناروهشم

 .لضفأ (ةيدوبعلا بجاو نع
 ىقرلا كرتب دارملا نأ 577/٠١: «حتفلا» يف ًالاوقأ رجح نبا ظفاحلا لقنو

 ؛كلذ زاوج يف حدقلا ال ءهردقب اضرلاو ءادلا عفد يف هللا ىلع دامتعالا يكلاو

 اضرلا ماقم نكل ؛حلاصلا فلسلا نعو ةحيحصلا ثيداحألا يف هعوقو توبنل

 .هعبت نمو يباطخلا احن اذه ىلإو «بابسألا يطاعت نم ىلعأ ميلستلاو



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ١4

 ىوادت ْنأب كلذو ؛يوادتلا ةين ةاعارم نم هطرشب يوادتلا عم دب ال مث

 ء«مسجلل كلاملا وه ىلاعت قحلا ذإ ؛')ىلاعت هللا ٍةَمَأ قح بجاوب ًامايق

 ْنَم نيب ٌقرفف ءوه هسفنل ال ىلاعت هللا َةَمأ هتاذ نوك لجأل ىوادتي امنإ فراعلاو

 اًمو» ء«هسفن بجاو قحب ًامايق ىواذت نم نيبو هبر قح بجاوب ًامايق ىوادت

 لبق نم وفعلا مهتبحم كلذ ريظنو «[4* :توبكدعلا] «َنوُميصلأ اّلِإ آهّنَقْمَ
 . "”ههفاف ءهنم هوبلط ام . .هل ىلاعت هتبحمب مهملع الولف ىلاعتو هناحبس قحلا

 هندب وأ هبوث خطلت اذإ ىلاعت قحلا ةاجانمل مهتهارك ةدش :مهبادآ نمو

 نإ اميس ال ؛ىلاعت قحلا ةاجانمل اميظعت ؛ضرم لوصح نم ولو ةساجنب
 رّذقت لاح يف ىلاعت هللا ىجان ْنَمَف ءنطب يشمو لوب راردإ مهدحأل لصح

 .رباكألا بدأ نع جراخ وهف . .هبوث وأ هندب

 ةرضحل ًاميظعت ؛ةالصلا يف ةسيفنلا تاداجسلا رباكألا ذختا انه نمو

 دوجو هيف اوليخت لحم يف هلجرب دحأ سودي نأ ًافوخو ؛ىلاعت قحلا باطخ

 . سوفنلا للع نم ىرخأ ةلعل ال ؛ىلاعت قحلا برق

 . .نامزلا خياشم نم دحأ نع ذخألا يف دحأ مهراشتسا اذإ :مهبادآ نمو

 «نالفب كيلعف . .قيرطلا تدرأ نإ :هل نولوقيف ء«هوشغي الو هوحصني نأ

 كلذ نم دلوتي الثل ؛ًارس لوقلا كلذ نوكي نكل ؛نالفب عامتجالاو كايإو

 نأ كلذ يف قحلا قيرطو هللا دابعل ًاشغ ناك . .الإو ءقحب نوكيو .ةدسفم

 بيصن ال ديرملا كلذ نأو «قيرطلا يف هل مدّق ال ءًاصقان خيشلا كلذ نوكي

 . خيشلا كلذ دنع هل

 )١( اهكلمت ال يتلا كتاذ ىلع كاعرتسا هناحبس هللاو ءهدّيسل هنيمي تكلم امو دبعلا نأ دارأ .

 «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو :(7017) يذمرتلاو ١7١/7 دمحأ هجرخأ امل (؟)

 تيأرأ !هللا لوسر اي :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (7800) هجام نباو :(81/؟)

 ثعاق وفعلا بحت وفع كنإ مهللا :نيلوقت» :لاق ؟وعدأ ام ءردقلا ةليل تقفاو نإ

 . 157 «نئملا فئاطلا يف اذه نع ثيدحلا يف فلؤملا َمّسوتو .«ينع



 ١4 موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 لوقي ناكف كلذ عمو ءءوسب ًادحأ ركذي ال صاوخلا يلع يديس ناكو

 ريغ نم هسفنب سلج هنإف ؛ينالفلا خيشلاب عامتجالاو مكايإ :ًاريثك هباحصأل

 :لوقي ناكو «نيملسملل ًاحصن ؛هنع ينكي الو ''”همساب حرصيف «خيش نذإ

 هللا ةبحم هيسحف . ."هيبري ًاحصان ًاقداص ًاخيش هرصع يف دجي مل نم

 ىف ةماقإلاب اضرلاو ءداقتعالا نسحو هِي هللا لوسر ةبحمو ؛ىلاعت

 . "”هسفن عفنو ءدابعلا عفن ةينب بابسألا

 ٌلزو «مهسفنأب اوسلج نيذلا رصعلا اذه خياشم نم دحأب متعمتجا اذإو

 يديسب هفصو ىلع اوديزت الو «ةيبطقلا ىلإ هتبسنو مكايإف ..مدقلا مكب

 اوطمرقتو مكناوخإ نع مكهوجو اوضبقت نأ هيلع عامتجالا دعب مكايإو ءنالف
 نمو «هيلع مكعامتجا لبق متنك امك اونوك لب «مكباقر اوثطأطتو «مكفانآ

 ربادتلاو عطاقتلا نم هيف ريخ ال ام مهنيبو هنيب لصح . .هناوخإ عم كلذ لعف

 ديرملا خايشألا ىهن امو «نيد يف وهو نيد يف مهنأك نوريصيو «ضغابتلاو

 ام لعف ىلإ عجري نأ هيلع ًافوخ الإ . .ءوسلا ناوخإ ةطلاخم نع هتبوت لوأ
 .«ههتطلاخمب هنم بات ناك

 اذإ نومدني ام رثكأ «تايهنملا نم ًائيش اوتأ اذإ نومدني :مهبادآ نمو

 . تارومأملا نم ٌءيش مهتاف

 , (همساب) لدب (هنذإب) :(ج) و (1) يف 001(

 .هبتك نم نطوم ريغ يف فلؤملا هيلع صن امك روصق اذهو (؟)

 باتكل هتمتاخ يف هللا همحر يمشاهلا دمحم هللاب فراعلا خيشلا هلاق ام اهيلإ فضأ ()

 هيبرت يهف ؛ك يبنلا ىلع ةالصلا ةمزالم :اهمهأ نمو ؛«نيفراعلا جنرطش حرش»

 يمرضحلا سابعلا يبأ هخيش نع قورز خيشلا نم كلذ لقن «هلصوتو هبذهتو هيفرتو
 .فوصتلا ةمثأ ضعب نع يسونسلا خيشلاو

 نيعستو أاعست لتق يذلا لجرلا يف :(؟5777) ملسم ثيدح نم دافتسم طرشلا اذهو (:4)

 ًاسانأ اهب نإف ؛اذكو اذك ضرأ ىلإ قلطنا :هل لاق . .ملاعلا لجرلل ءاج املف ءًاسفن

 .كضرأ ىلإ عجرت الو .مهعم هللا دبعاف «ىلاعت هللا نودبعي



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راوتألا ١6

 يف ةيقيدصلاو .ةداهشلا ماقم نم عفرأو لمكأ ةّيقيّدصلا ماقم :اولاق دقو

 . "”رماوألا مازتلال مسا :ةداهشلاو «يهانملا كرتل مسا :مهحالطصا

 .ةيالولا لوصحل ًابلط ةولخلاو ةضايرلاب نولغتشي ال :مهبادآ نمو

 نوذخأي نيذلا خايشألا ءالؤه مكح :لوقي صاوخلا يلع يديس ناكو

 نأ دارأ نم مكح «ءايلوأ اوريصيل ةضايرلاو عوجلاب نيديرملا ىلع دهعلا
 كلذو ءًاحافت ريصي زيمجلا رجش وأ ءًابنع حرطت "”ناليغ مأ ةرجش لعجي
 .ًادبأ هل حصي ال

 بهذف «ةيالولل ًابلط عوجلا يف غلابو ءركذلا نم رثكأو ءصخش ىلتخاو
 نم ّدب ال ..كل مِيُق امو «ةولخلا نم جرخا !لاحلا كرابم اي :هل لاقو هيلإ

 ةةنم:تلطت رهاظ قرط اهل نسبلو لمعي لاتت آل ةضاخلا ةيالوثاو-ةلوضخ

 يف ًاصلاخ ًايلو هنيع بلقتف ءناك ةلاح يأ ىلع دبعلا ذخأت ةذخأ يه امنإ

 ددع ىلع ؛نيصوصخم ماوقأل ةصوصخم ةبترم يهو ءرصبلا حمل نم عرسأ
 ةبترملا يف نوكي دقف ؛صاخشألاب ال بتارملاب ددعلا نكل .صوصخم
 نوكي دقو ء«دحاو نيتبترملا يف نوكي دقو ءرثكأ وأ ةعبرأ وأ ناصخش ةدحاولا

 مهل ىذأ ل5 ام اوُمَمنَأ 1م تويم ال مك ومآ ٍليبس ىف يلوم نوُتِفنُي ناد :ىلاعت لاق )١( ل اا 530007 3
 سقن نم ريخ ىذألاو ّنملا كرت :اهريسفت يف يفسنلا مامإلا لاق 4ٌمِهَيَم دنع َحُهُرب

 .هيف لوخدلا نم ًاريخ ناميإلا ىلع ةماقتسالا لعج امك .قافنإلا

 ىنعملا اذه حرشب هللا هظفح سالكلا بيدأ ةمالعلا خيشلا ةليضف دافأ دقو

 ذخأ ءادغلا دعبف ءرهظلا ةالص لبق فيض كءاج ول :لاقف ًالثم كلذ ىلع برضو

 نذأف أضوتف ماق نأ ىلإ كفّرَسُي وهو «ةالصلل هظقوت تنأو ؛لصي اًّملو ةلوليق

 ناضمر يف لكأي حيحصلا ميقملا كفيض تيأر ول اّمأ ؟هعم لعاف تنأ امف ءرصعلا

 ريغ «سيلبإ ةيصعم نم مظعأ مدآ انديس ةئيطخ نأ نيبتي انه نمو ءهرجزتو هفنعت كنإف
 نم هبجع ىدبأ دقو .مهفاف «ربكتساو ىبأ سيلبإو «هبر ىلإ بانأ مالسلا هيلع هنأ

 .هللا همحر فلؤملا رظن ةقد

 .رْمَّسلا ةرجش :ناليغ مأ ةرجش (؟)



 ١51١ موقلا بادآ نم ءيش ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 راشأ امك لمعب لانت دقف :ةماعلا ةيالولا امأو «دحاولا لجرلا ةلزنمب نالجرلا

 . "”«هبحأ ىتح لفاونلاب ّيلإ برقتي يدبع لازي الو» :ىلاعت هلوق كلذ ىلإ

 لولعم كلذو لْغَمَت دعب الإ دبعلا اذهل ىلاعت قحلا ةبحم تلصح امف

 يف رمألا قيقحت ىلإ مهدشري نم مدعل ؛مهريغ دنع دومحم «صاوخلا دنع

 ."”صاوخلا قيرط
 كلامعأب بلطاو «ىلاعت هللا ىلإ بتو ؛ةولخلا نم  يخأ اي جرخاف

 دعب تامف «ىبأف «ةيالولا ماقم لّصَحَت ال ةداهشلاو ةيقيدصلا ماقم ليصحت

 . نيموي

 ًالاح نسحأ تارتفلا مايأ يف نولهأتملا :نيدلا لضفأ يديس مالك نمو
 يف اوطرتشا ءالؤه نإف ؛؟نامزلا اذه ىف ةولخلا نولخدي نيذلا ءالؤه نم

 «مالكلا مدعو «طرفملا عوجلا نم نولهأتملا اهطرتشي مل ًاطورش يلختلا

 «مهتاليخت هب ترثكو «مهنادبأ تفعضأ امم «كلذ ريغو «مونلا مدعو

 روصلا نمو «ةملظلاو رونلا نم رهظ ام مهل رهظ نيح «مهدئاقع هب تدسفو

 عبط يف نماك وه امم ءاهريغو تاّيحو "بالك نم ؛ةلوهملاو ةنسحلا

 .؟”يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف امل ةعماجلا ةخسنلا وه هدسج نإف ؛ناسنإلا

 بلطي نم قح يف وه امنإ ةولخلا مذ نم هانركذ ام نأ ىفخي ال مث

 .هب سأب ال اذهف . .ةيعرشلا تارومأملا

 يل ىداع نم» :هلوأو «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )060١7(( يراخبلا هجرخأ )١(

 .6©.. .برحلاب هتنذآ دقف . .ًايلو

 دقف . .ايندلا ىلع كّلد نم :هنع هللا يضر يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا لوق هيلعو (؟)
 .كحصن دقف . .هللا ىلع كلد نمو «كبعتأ دقف ..لمعلا ىلع كلد نمو ءكَّشغ

 .(بالك) لدب (تالك) :(أ) يف (6)
 :رعاشلا لوق هيلعو (4)

 ربكألاملاعلا ىوطنا ٌكيفو ريغص مسج كنأمعزتو



 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يق راونألا ١77

 نيملسملا عم هيف اوسلج سلجم لك يف مهسوفن ةيؤر : مهبادآ نمو

 .ابونذ مهرثكأ مهنأ - ءارقفلا اميس ال

 مهللا :نيملسملا عم هيف تسلج سلجم لك يف لوقأ نأ ّيلإ َبّبَحح دقو

 .يل رفغا ةرهاظلا مهئامسأ قحبف

 اميرفق ؛ مهتين اورّرَحُي نأ ريخب ًادحأ اورمأي [نأ] اودارأ اذإ : مهبادآ نمو

 أامب ؛«هسفن صالخإلا يعدم نحتميلف «صالخإلا يف حدقت ةلع كلذ يف ناك

 هرمأف . .ريثأت هدنع لصح نإف «هنارقأ نم صخش ىلإ هتعامج تقرفت ول

 . 7ىلاعت هللا رمأل ًالاغتما ال ءهسفن ّظحل هؤاعدو

 رباكأ الإ قبس رصع لك يف ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلل ردصتي ال ناك كلذلو

 امبر رَّدَصَت ْنِإف . .انلاثمأ امأو ءسوفنلا ظوظح نم اوجرخ نيذلا ءايلوألا

 . ةوغانتأو ةننقت كِلهَأ

 مارحلاب طولخم هنأل ؛ةالولا لام نم مهيتأي ام لك در :مهبادآ نمو

 .تاهيشلاو

 . ًاماعط دقتفملل نولكأي ال :مهبادآ نمو

 ماعط نم لكأي نأ ريقفل يغبني ال :يلوبتملا ميهاربإ يديس مالك نمو
 هللا نيبو هنيب اهلمع يتلا ةقباسلا هتالز عيمجب هربخأ ول ثيحب ناك نإ الإ دحأ

 .لكألا هيلع مّرَح . .الإو «هيلع هداقتعا ريغتي مل ىلاعت

 فئاطل» هباتك يف كلذ ركذ امك ةعساو ةمحر ىلاعت هللا همحر ٍفلؤملا لاح وه اذهو )١(

 يف زرب ظعاو وأ خيش لكب يحرف :ّىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو 7٠١: «ننملا

 قبي مل ىتح ءدحاو دعب ًادحاو يلوح اوناك نيذلا يباحصأ طقتلي راصو «يتراح

 .لاجرلا قالخأ لمكأ نم قلخلا اذهو ءدحاو مهنم يلوح

 امل فلاخم ءاعدلا كرت :لاقي الف ؛ءاعدلاو ءاعدلل ردصتلا نيب قرفلا كّئتوفي الو (؟)
 .عراشلا هب ءاج



 1١ موقلا بادآ نم ءيش ركذ يق ؛ثلاثلا لصفلا

 ام ناك نإ مهللا :اولوقي نأ . .اوبرش وأ دحأ دنع اولكأ اذإ :مهبادآ نمو

 ناك نإو «ًاريخ هزجاو هيلع ْمّسوف . .ًالالح هانبرش وأ كدبع دنع هانلكأ

 ,ةمايقلا موي تاعبتلا باحصأ انع ضرأو ءهلو انل رفغاف ير أ افرع

 .نيمحارلا محرأ اي انيلع كتاقدص نم ةقدص

 ..ةحلاصلا لامعألا نم لمع يف لوخدلا اودارأ اذإ :مهبادآ نمو

 انالوم اي كرمأل ًالاثتما كلذ لوقن وأ كلذ لمعن :مهناسل وأ مهبلقب نولوقي

 . .هنم اوغرف اذإف «ميظع ريثأت ةملكلا هذهلو .هقلاخ تنأو دوجوم لك ىلومو
 .تارم ثالث هيف مهريصقت نم هللا اورفغتساو ؛كلذل مِهّلَّمأ ْذِإ هللا اودمح

 ةدابع لك يف يريصقت نم ميظعلا هللا رفغتسأ :لوقأ نأ يل بّبحح دقو

 . يسافنأ ددع

 بر هلل دمحلاو «ةيافك ردقلا اذه يفو «مدقت امك ةريثك موقلا بادآو

 0مل اعلا

 عم تاه

 دارأ نمف «بادآلا هذه عماجم مهأ نم ؟ننملا فئاطلا فلؤملا باتك نوكي داكيو )١(

 .؟«نيرتغملا هيبنتا هباتك يف لرقلا اذكو «هب هيلعف . .اهيف طسبلا
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 اهيلع قفتملا ركذلا بادآ يف

 ناسللاب ناك اذإ ركذلا بادآ نأ  هركذ ماود ىلإ كايإو هللا ينقفو  ملعا

 ءركذلا لاح وه ام اهنمو ءركذلا ىلع قباس وه ام اهنم «ًابدأ نورشعو ةتس

 .هنم غارفلا دعب وه ام اهنمو

 لوق نم هينعي ال ام لك نم بوتي نأ يهو : حوصنلا ةبوتلا :لوألا

 ءيش ىلإ لامو «ةبوتلا ىعدا نم» :مهمالك يفو .ةدارإ وأ لعف وأ

 . '06بذاك وهف . .ةحابملا ايندلا تاوهش نم

 .ءوضولا وأ لسغلا :يناثلا

 .همفو هبايث بيبطت :ثلاثلا

 لاثتما ركذلا ىلع هل ثعابلا نوكي نأ وهو «ةينلا ريرحت : عبارلا

 . كلذ ريغ ال ءرمألا

 .روكذملل ميظعتلا ةبحاصم : سماخلا

 :رشع ةتسف ركذلا لاح يتلا امأو

 .ةالصلا دهشت يف سولجلاك .رهاط ناكم ىلع سولجلا :لوألا

 حفقاول» هباتك يف فلؤملا كلذ ركذ امك «ىلاعت هللا همحر يرصملا نونلا يذل وه

 .كلذل ًاباب دقع دقو ؛١/75 «ةيفوصلا دعاوق نايب ىف ةيسدقلا راونألا
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 قف

 .نيذخفلا ىلع نيتحارلا عضو : يناثلا

 ةعامج اوناك نإو ءهدحو ركذي ناك نإ «ةلبقلا لابقتسا :ثلاثلا
000006 

 .ركذلا سلجم ببيطت : عبارلا

 .قدصلاو صالخإلا ماود : سداسلاو سماخلا

 . ًالالح سبلملاو لكأملا نوكي نأ :عباسلا

 . ًاملظم عضوملا نوكي نأ :نماثلا

 . "”ركذلا نم نينيعلا ضيمغت : عساتلا

 .ركذلا ىنعم راضحتسا :رشاعلا

 .هريغ هعم كرشي اّلأ : رشع يداحلا

 .روكذملا ىوس بلقلا نم دوجوم لك يفن :رشع يناثلا

 .ًارهج نوكي نأ :رشع ثلاثلا

 .ةمات ةوقب نوكي نأ :رشع عبارلا

 .””هينيع نيب هخيش صخش ليخي نأ :رشع سماخلا

 .نحللا بانتجا : رشع سداسلا

 سنأ نع «بيرغ نسح :لاقو يذمرتلاو دمحأ هاور يذلا ثيدحلا يف درو امك
 ضاير امو :اولاق ءاوعتراف . .ةنجلا ضايرب متررم اذإ» :ًاعوفرم هنع هللا يضر

 .؛ركذلا قلح :لاق ؟ةنجلا

 ةرهاظلا ساوحلا قرط هيلع دست . .هينيع ضمغ اذإ ركاذلا نأ كلذ :فلؤملا لاق

 .7ا//١ «ةيفوصلا دعاوق» .بلقلا ساوح حتفل ًاببس نوكي اهدسو ؛ًائيشف ًائيش
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 :ةسمخف ركذلا نم غارفلا دعب يتلا امأو

 ."'”ةظحل سفنلا مذ :لوألا -

 .ثالث وأ ناتجرد هيلع يضمي ىتح برشي اّلأ :يناثلا

 .ةليوط ةتكس تكسي نأ :ثلاثلا

 .ركذلا دراو بقرت :عبارلا -

 .ريصقتلا نم رافغتسالاو ءريسيتلا ىلع ركشلا :سماخلا -

 . اهيلع قفتملا ركذلا بادآ هذهف

 يف َرأ ملو 2*'”بدأ ةئم ىلإ اهولصوأ ؛ةريثكف . .اهيلع قفتملا ريغ امأو
 .بادآ ةرشع ركذلل فرعي ًاخيش نامزلا اذه خياشم

 دجوي ال ًاميظع ًارثأ اهل نإف ؛صالخإلا ةملك ةرادإ وه ركذلا غيص لضفأ

 , "”راكذألا رئاس نم اهريغ ىف

 :رخآ هيبنت

 :بادآ ةثالث ةمدقتملا ةتكسلل (؟!يهضعب لعج

 عمجملاك اذهو ؛هملاوع عيمج يف دراولا رودي ىتح ...ةعبس ىلإ سافنأ ةثالث ردقب )١(

 ١/ 4٠. ؛ةيفوصلا دعاوق) .مهدنع هبوجو ىلع

 اهلك بادآلا هذه عمجيو «ةلاسرلا هذه ريغ يف فلؤملا ركذ امك بدأ فلأ ىلإ لب (1)

 .هسفن عجرملا .هللا همحر فلؤملا لاق امك ءانه هركذ ام

 .ثيداحألا هيف ترثاكت امم ؛هللا الإ هلإ ال) لضفو (*)

 ءيش ركذلل نيعتي ال :”"عر ؟حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق :ةدئاف

 ةوالت :هيف لخديو ءأزجأ هللا ركذ هيلع قدص ام لك لب ءهريغ ئزجي ال ءصوصخم
 .يعرشلا ملعلاب لاغتشالاو «يوبنلا ثيدحلا ةءارقو «نآرقلا

 .14 ٠/١ «ةيقوصلا دعاوق» .ىلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا وه (4)



 1١ / اهيلع قفتملا ركذلا بادآ يف ةمتاخ

 .هيلع عِلَطُم هنأو هللا يدي نيب هنأ دبعلا راضحتسا :اهدحأ

 دنع ةرهلا لاحك «ةرعش هنم كرحتت ال ثيحب ساوحلا عمج :اهيناث 5

 .رأفلا دايطصا

 .بلقلا ىلع ركذلا ىنعم ءارجإو ءاهلك رطاوخلا يفن :اهثلا 55

 :رخآ هيبنت

 مالك دشني ًالاّوق عمسو تكس اذإ ركاذلا قح يف باوصلا نأ ملع دق

  اهمجح رغص عم  يرمعلو «ةلاطبلا اهتضتقا يتلا ةلاسرلا رخآ اذهو

 مل ام ىلع توتحا ءدساح وأ ودع الإ اهنع بغري ال ؛دئاوفلا ةريثكل اهنإ

 «ةزيجو اهرابخأ ءراونألا ةلاسرب ىمست نأ قحتست «رابكلا بتكلا هوتحت

 .ةزيزع ةبيرغ اهبادآ

 يزجي نأو ءاهعمس وأ اهأرق وأ اهبتك نم اهب عفني نأ ىلاعت هللا لأسأ

 انديسو انالوم ىلع ملسيو يلصي نأو ءاهحلصأف ٍةوفه ىلع علطا نم ًاريخ

 مهبحصو مهلآ ىلعو «نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلعو «نيمألا ميركلا دمحم

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «نيلفاغلا وهسو «نيركاذلا ركذ ددع ؛نيعمجأ

 .نيدلا موي ىلإ ًاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 هقيفوت نسحو هنوعو هللا دمحب تمت
 نيملاعلا بر هلل دمحلاو





 ,1ظظش 00 قيقحتلا ةمدقم

 مالسإلا يف يلمعلا جهنملا ناكرأ دحأ ةبحصلا

 هنا أ ا و 16 كم دق ودا فن هجر قي فحف ف هوبرهو هخايشأ

 0 6 مام اجلا هوم دنا اقل ينارعشلا ةيواز

 1 يف فلؤملل تهجو يتلا تاماهتالا

 1 هبتك ىف سدلا ةلأسم

 1 فوصتلا ةمثأ دنع لكشملا صنلا

 مم امام اه امام ا. دق دو دةاماو م ده اعاق هتيبرتب جرخت نم ركذ

 : تا رب دو هن ا عع هلاوقأو هرعش نم فرطو هتافو

 0122111111515 10 0 فلؤملا ةمدقم

 ٠ 6و ها ءاو ار دم ا. .افاو هاو ةلاطبلا موهفم نع ثيدحلا
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 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ١

 هللا يف ةبحصلا لضف نم ءيش ركذ :لوألا لصفلا

 2 ١ و باج دج اعلا كب ل ىلاعت

 تاكل“ كييك وا عمو ؟ةطلخلا مأ ةلزعلا : لضفأ امهيأ

 2 ةبحص ىمست ال ىلعألل ىندألا ةبحص

 0 اا 0 3: ةبحصلا عاونأ

 ةل تيما وم دعا نيباحتملا لضف يف ةدراولا رابخألا

 كنا“ دانون ناو اخ و عسا ةبحصلا نم ةياغلا يه ام

 تقرت يا أ ؟نيقيدصلاو ءايبنألا ةبحصب زوفت فيك

 تروق ف وا ة نآرقلا يف هللا هركذف ًاموق بحأ بلك

 3 ةبحصلا لضف يف ةدراولا راثآلا

 ت1 هر ام اول مم مج هج جا و ا عرولا يف ةصق

 ىلع هوفرعي نأ هباحصأ لأسي ىعافرلا دمحأ هللاب فراعلا

 كرد[ م و ااا | ا ل ا ا هبويع

 كاف تمس عل ةئيسلا كقالخأ رجها كناوخإ رجهت نأ لبق

 ت16 ا مهدنع «ءارقفلا» حلطصم

 58 ..  مهريغ نم ةجرد ىلعأ هللا يف نيباحتملا نأ دكؤت ايؤر

 تكلل < ما (روهشملا ذاعم ثيدح) هللا ىف كبحأ ىنإ هللاو

 الا ... ةبحصلا قوقح نم ءيش ركذ يف :يناثلا لصفلا

 71 ا ل ل نظلا نيسحتو بويعلا رتس

 ان ا يفوسدلا ميهاربإ يديسل ةسيفن ةيصو

 775 ل ل ا و طقف ءايبنألل يبسنلا لامكلا

 تاأل 7. كوول م ا حل اوان جا ا رتسلا يف ةصق

 اا 6 ًالوأ كسفن مهتاف كيخأ يف ًابيع تيآر اذإ



 تاعوضوملا سرهف

 0 مكسفنأ اوكزت الو

 عافتنالا نع كل ًازجاح ةيدنلا لعجت ال

 000 ةوتفلاو راثيإلا

 .. ةبيغلاو روضحلا يف ماركإلاو ريقوتلا
 ها ا ف واو اعل يال !يديس اي

 ا ا ةرايزلا بدأ

 هرم م زوما كونو عشلاو «بطقلا» ىنعم

 أ مما و طا ةيانعلاو حصنلا

 . ضيرملا ةدايع «جيوزتلا يف ةدعاسملا

 001 1 يعرشلاو يعيبطلا ءايحلا نيب قرفلا

 0 ناميإلا لهأ ريفكت نم راذح

 0 قاقشلا مايأ يخأ لماعأ فيك

 نونسملا لفنلا ىلع ةمدقم ناوخإلا ةمدخ

 205 مهنيب ىروشلا ءةوخألا رفس

 ل تقولاو لاملا لذب

 .... رسلا ظفح ؛ةبحصلا يف قدصلا

 ا ا ا والا ل ب مامنلا قدصت نأو كايإ

 سو مل ورا ا طيش كيخأ ضرع نع عاقدلا

 ه٠ م. و هاه ءاواوم ىو اه

 همام او د. هه هام ا« ©«

 ه مه و دفاق اه ه مارق
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 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا ١و

 ....  ٠٠١ ةنهادملاو ةرادملا نيب قرفلا «ةعاطلا ىلع نوعلا

 تضل ا ا «موقلا» ةملك ىنعم ريرحت

 00 ةحيصنلا لوبق «سفنلا ماهتا

 111 را وم عاب هج يخأ لخدي ىتح ةنجلا لخدأ نل

 اد: يا اك هل خأب لزن ءالبل برشلاو لكألا كرت

 انة تاروماسلاو تايهنملا توافت يف بلطم

 ©١٠١6 000 66مم كيلع درو نمل مايقلا ءروهظلا بحو كايإ

 ادن 0 ةبحصلا يف تايهنملا نع ثيدحلا

 لل ١ ا ا ا ا و عامتسالا نسح

 ادن دولا ظفحو ءدقحلا كرتو ةبوتلا داقتعا

 اا ربا نع هب هل ةقاط ال ام كاخأ لمحت ال

 انك يي عد نع رقت هلا هفليعا هألو| هيلع

 ..  "١١ مهنع هللا يضر موقلا بادآ ركذ يف :ثلاثلا لصفلا

 ندر 0 لاح لك ىلع هللا ىلإ رارفلا

 ا ا ل ل ا لمعلا لاح هللا عم روضحلا

 ا 0 0 ءافنح نيدلا هل نيصلخم

 ا ا ؟هللا دودح تظفح له

 انا تل ا الا دل ًارطضم الإ دعوت ال

 اناا يا وو اسال ةمايقلا موي ىلإ ةمألا يف ريخلا

 ار. ا ع دّسحم تنأف ةمعن بحاص تنك نإ

 تااناقح تي وم اطول ما را ا ما هللاب سنألا ةقيقح

 000 0 حدملا دنع ركشلا ةرثك

 00 هللا نمف ءىش نم ناك ام



 ا ا ل و و ورا نيملسملل ةمحرلا ماود

 هيا مدا نم اواو ا هك رييدتلا عاونأ

 7085 هللا عم رايتخالا كرت

 00 نودلاب اضرلا

 1 اواو نورت هوما جروتع ا 1 قرخلا لهأ ماركإ

 220 (ملعلاب لمعلا نوكرتي نيذلا) ءوسلا ءاملع رجه

 ب وجور فعل سوك ا كمال فاعلا ةالولا بس مدع

 3 ا ا ل و ةيوبنلا ةرضحلا عم بدألا

 2ظ5©ظط هش كلذ يف ةفيطل ةصق ءدولا ظفح

 ةءورملا نيبو «نئاخلاو قراسلا نيب قرفلا بلطم

 ا وا وو وطسج سووا ةيناسفنلاو ةيناميإلا

 1 ا تاو مدا نا و طخ أم ةرايزلا بدأ

 ل م ا واو رت هاجم و ف دك زبخلا ماركإ

 10 نيدلاولا قوقح ميظعت

 2000 ةيعيبطلاو ةيعرشلا ةبحملا نيب قرفلا بلطم

 مهاضر رذعتو سانلل قوقح هيلع ناك نم لمعي فيك
 1 اوس لو داو ووو ها ومدح تيبلا لآ ةبحم

 د ا ةنسلاب هئازهتسال هديك ةذلف لتقي ىصوقلا

 0 ريخلا ىلع ةبظاوملا ,؛قداصلا ديرملا تافص

 00000000 هللا لأساف تلأس اذإو
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 رايخألا دنع ةبحصلا بادآ يف راونألا م

 0 0 رغصأ وأ ربكأ ثدح ىلع مونلا ةيهارك

 16593 1 ا شغلا نم رودصلا ةيفصت

 ا8الع  لل ةرورضل الإ ةوادملا كرت

 را ميلا خل ابا هك ست عا ةروشملا يف قدصلا

 0 ةيالولل ًابلط تايضايرلاب نولغتشي ال

 0 ا ا لمع يأ يف لوخدلا دنع نولوقي اذام

 111 ل اهيلع قفتملا ركذلا بادآ يف :ةمتاخ


